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پایان فرار  ۱۸۸۰روزه قاتل پس از درگیری خونین
در قهوهخانه

معــاون مبارزه بــا جرایم جنایــی تهران ،از
دســتگیری عامل جنایت خیابان لرستان خبر داد
که پس از ارتکاب جنایت ،از تهران متواری شده
و طی این مدت در شهرستانهای مختلف کشور
در حال فرار بود.
به گزارش گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران
پویا؛ ســاعت  22:30مورخــه چهارم مهر 1392
وقوع یــک درگیــری منجر به جنایــت مابین
سرنشــینان دو موتورســیکلت به کالنتری 121
سلیمانیه اعالم شد.
بــا تأیید خبــر اولیه مبنی بر وقــوع جنایت،
پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل
و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار اداره دهم
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقات پلیســی و میدانــی ،کارآگاهان
اداره دهم اطالع پیدا کردنــد که درگیری اولیه
از داخــل یک قهوهخانه آغاز شــده ،با ادامه پیدا
کردن درگیری به خــارج از قهوهخانه ،درگیری
شدت بیشــتری پیدا کرده و در ادامه سرنشینان
دو دستگاه موتورســیکلت (چهار نفر) در خیابان
لرســتان با یکدیگر درگیر ،طی آن یکی از آنها
مورد اصابت ضربات چاقــو قرار گرفته و پس از
انتقال به بیمارستان فوت کرده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان اداره
دهــم پلیس آگاهی با شناســایی افراد حاضر در
درگیری ،ضمن هماهنگی با بازپرس شعبه ششم
دادسرای ناحیه  27تهران اقدام به دستگیری آنها به
اتهام مشارکت در نزاع و درگیری منجر به جنایت

برام خیلی جالب بود که دعانویس همه جزئیات
زندگی ام را می   دونست ،اما اینقدر به نرگس اعتماد
داشــتم که حتی یک درصد هم احتمال رابطه بین
این دو نفر رو نمیدادم.
مینا هستم  38ساله 15 .سال پیش با مردی که
 20ســال از خودم بزرگتر بود با اجبار پدرم ازدواج
کردم.میدونستم که زندگی شیرینی نخواهم داشت
اما مطمئن بودم که راه برگشــت به خونه پدرم هم
ندارم.
هــر طوری بود زندگی متاهلی رو می   گذروندم،
البته شــوهرم مرد بدی نیســت فقــط هیچ وقت
نتونســت منــو درک کنه ،اون یه دنیایی داشــت
ولی در دنیای من چیزای دیگه ای میگذشت.بهتر
بخوام بگم تقریبا آسایش داشتم اما آرامش نه.
بعد یکســال ،خدا نیما رو بهمون عطا کرد که
شــد شــیرینی زندگی من و عصای دست پدرش.

کرده و در تحقیقات پلیســی موفق به شناسایی
عامل جنایت به نام عبدا 27( ...ســاله) شــدند.
با شناســایی محل سکونت عبدا ،...کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی اطالع پیدا کردند که وی
پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتش متواری
شده است.
تحقیقات نشان داد متهم ضمن فرار از تهران،
در شهرســتانهای مختلف کشــور و به صورت
بالمــکان و بعض ًا با هویتهــای دروغین زندگی
میکرده اما نهایت ًا کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ اطــاع پیدا کردند که وی
از حدود یک ماه پیش مجدداً به تهران مراجعت
کرده و در خانهای استیجاری در محدوده بزرگراه
محالتی مخفی شده است.

با شناسایی دقیق مخفیگاه متهم ،کارآگاهان
اداره دهــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ به این
محــل مراجعه و با اطمینــان از حضور متهم در
مخفیگاهش ،وی را در ســاعت یک بامداد امروز
( 30آبان) دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ منتقل کردند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
با اعالم این خبر گفت :با اعتراف صریح متهم به
ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت موقت از ســوی
محسن مدیرروســتا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت
صادر و متهم بــرای انجام تحقیقات تکمیلی در
اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفته است.

کاله نرگس

سنگینه.نظرت چیه؟"
منم بدون فکر کردن گفتم" :موافقم ،پولش رو
هر طور شده جور میکنم".
مقداری پول از بســتگان قرض کردم و دست
پر پیــش دعا نویس رفتیم .بــرام خیلی جالب بود
که همه جزئیات زندگی ام می   دونســت اما اینقدر
حواســم پرت بود و به نرگس اعتماد داشــتم که
حتی یک درصد هــم رابطه این دو نفر رو احتمال
نمیدادم .یک جلســه مالقــات دعانویس و چند تا
کاغذ برام دو میلیون تومان حساب کردند.
یــه روز نرگس بهم گفت" :دعــا نویس گفته
الزمه که یک نســخه دعا هم تــوی خونه وقتی
کسی نیست بنویسه" .بهش گفتم :شرایط که جور
شد ،خبرت میدم.
من ساده لوح هم باور کرده بودم و قصد داشتم
با جور شدن شرایط به نرگس خبر بدم که یک شب
شماره ای ناشناس بهم زنگ زد ،خودش رو معرفی
نکــرد ولی بعدها فهمیدم بــرادر زاده نرگس بوده،
بهم گفت" :میدونم زن خوب و پاکی هستی.مراقب
باش که نرگس و دعا نویس دســت شون توی یه
کاسه هست ،طالها و آبروت رو نشونه گرفتند".
با تموم شدن مکالمه چند ثانیه ای ام با شخص
ناشناس به خودم اومدم و انگار از خواب بیدار شدم.
حاال اومــدم اداره پلیس تا بــا دادن اطالعات
جلــوی نرگس و همدســتش بگیرم کــه دیگه با
دلسوزی و محبت ظاهری ،کالهبرداری نکنند.

اما همچنان من در آرزوی زندگی بودم که بتونم با
همسرم عاشقانه دردل بگم ،نه همسرم مثل پدرم
فقط به فکر پول تو جیبم باشه.
مشکالت روحی و افسردگی ام با نیما بزرگ و
بزرگتر شد و هیچ کس توجهی به این مشکل من
نداشت.همسرم در طول روز سر کار بود و شبها هم
خسته بعد از خوردن شام می   خوابید.
هم صحبتــی با مادر و اطرافیان جای عشــق
همسر برام نگرفت ،گذشت زمان هم این احساس
نیــاز رو کمتر نکرد و من رو بعد از  15ســال از پا
درآورد.
افسردگی شدیدم باعث شد تا جایی که کارهای
خونه ام اطرافیانــم انجام می   دادند ،ولی بعد مدتی
اونها هم خسته شدند و از شرکت خدماتی ،نرگس
رو معرفی کردن برای انجام دادن کارهای خونه.
نرگس چند ســالی از من کوچکتر و مجرد بود،
بیشتر وقتش توی خونه ما میگذروند .خوب صحبت
می   کرد و تونست براحتی اعتمادم رو جلب کنه.
کــم کم با گفتن ریز تا پیــاز زندگی ام از همه
احساســات پنهان شده  15ساله ام مطلع شد.رابطه
خوبــی باهاش پیدا کردم و بیشــتر از مبلغ توافقی
بهش حق الزحمه میدادم ،جای خواهر نداشــته ام
رو گرفت.
یه روز خوشــحال اومد خونه و گفت " :یک نفر
دعا نویس بهم معرفی شــده که میتونه با نوشتن
دعا حال تو رو بهتر کنــه ،فقط یه کم هزینه اش

نويسنده  :سعيده جمال زاده -كارشناس
معاونت اجتماعي فارس

برای حمایت از یک خانم جوان آدم کشتم
قرار گرفت.
کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل در تحقیقت
پلیســی اطالع پیدا کردند که ساعت 12:40
همان روز ( 15آبان جاری) ،درگیری خیابانی
بین چند جوان در منطقه خاک سفید ،خیابان
زهدی به وقوع پیوسته است.
با حضور کارآگاهان در محل درگیری منجر
به جنایت و انجام تحقیقات میدانی ،کارآگاهان
موفق به شناسایی چند نوجوان به عنوان افراد
حاضر در درگیری منجر به جنایت شــدند که
ضمن هماهنگی بــا بازپرس شــعبه چهارم
دادسرای ناحیه  29تهران چهار نفر از آنها در
مورخ  16آبان جاری دســتگیر و به اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
در تحقیقات پلیسی ،کارآگاهان اداره دهم
موفق به شناســایی عامل اصلی جنایت به نام
حامد (شانزده ساله) شدند و مشخص شد وی
پس از ارتــکاب جنایت از محل ســکونتش
متواری شده است.
ســرانجام متهم اصلی پرونــده در مورخه
 24آبان جاری در محل ســکونتش در خیابان
زهدی دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی

تهران بزرگ منتقل شد.
متهم با وجــود انکار اولیــه ،نهایت ًا لب به
اعتراف گشــود و به کارآگاهان گفت :مقتول
به همراه یکی از دوســتانش با خانم جوانی در
خیابان زهدی درگیر شده بود ،من و دوستانم
در حمایت از این خانــم جوان دخالت کردیم
و همین موضوع باعث آغاز درگیری ما شــد،
من به همراه خود چاقویی داشتم که با شدت
پیدا کــردن درگیری ،چاقــو را از جیب خود
خارج کرده و ضربهای به ســمت مقتول وارد
کردم که به ســینهاش برخــورد کرد؛ مقتول
روی زمین افتاد و من نیز به ســرعت از محل
فرار کردم.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپــور گودرزی،
معاون مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی
تهــران بزرگ ،بــا اعالم این خبــر گفت :با
اعتراف صریح متهــم به ارتکاب جنایت ،قرار
بازداشت موقت از سوی بازپرس صادر و برای
سایر افراد مشــارکتکننده در نزاع و درگیری
منجر به جنایت نیز قرار قانونی صادر شــد و
تمامی   متهمان در اختیار دستگاه قضایی قرار
داده شدند.

کشف زغال قاچاق در قیرو کارزین"

فرمانــده انتظامي قيروكارزيــن از توقيف دو
دستگاه وانت نیســان و كشف يك هزار و 200
كيلوگــرم زغال درختان جنگلــی قاچاق در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ" 2حمیــد رضا صالحــی فرد" در
گفــت و گو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر گفت :مأموران پلیس آگاهی اين
شهرســتان در اجرای طرح مقابله با ورود کاالی
قاچاق در محور قیرو كارزين به خنج موفق شدند
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با استفاده از عالئم هشدار دهنده دو دستگاه وانت
نیســان را توقیف و در بازرسی از آن ،مقدار يك
هزار و  200كيلوگرم زغال درختان جنگلی قاچاق
را کشف و  2نفر را دستگیر كنند.
وی با بيــان اينكه متهمان پس از تشــكيل
پرونــده تحويــل مراجع قضائي شــدند ،عنوان
داشــت :زغال های مکشــوفه با هماهنگی مقام
قضائی تحویل اداره منابع طبیعی گردید.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قيروكارزين

اظهار داشــت :جنگل ها و مراتع در جلوگیری از
جاری شدن سیالب بسیار حائز اهمیت است که
متاســفانه در چند دهه اخیر سود جویان با قطع
کردن درختان و از بین بردن پوشش های گیاهی
باعث تخریب منابع طبیعی و تبدیل آنها به زغال
كرده اند که نيروي انتظامی   این شهرستان براي
حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع در کنار اداره
منابع طبیعی از برخورد با متخلفان در چهارچوب
قانون به هیچ وجه دریغ نمی   كند.
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حكم اعدام  3سارق مسلح در شيراز اجرا شد

صبح دیروز حكم اعدام  3ســارق مســلح كه با ايجاد رعب و وحشت باعث نا امني
شده بودند ،در مالء عام اجرا شد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،صبح امروز حكم اعدام ســه ســارق مسلح
كه با ايجاد رعب و وحشــت در شهرستان هاي شيراز و اصفهان اقدام به سرقت كرده
بودند ،در شيراز اجراء شد.
اين گزارش حاكيســت؛ ســارق به هويت "س -الف" به اتهام مباشرت در ارتكاب
 23فقره سرقت مسلحانه از بانك هاي شيراز و اصفهان ،ايجاد رعب و وحشت و شهادت
يكي از مأموران نيروي انتظامي استان اصفهان و همچنين سارقان " ف -غ" و " ك-
ق" به اتهام مشــاركت در سرقت هاي مسلحانه منجر به ايجاد رعب و وحشت عمومي
در شهرستان هاي شيراز و اصفهان صبح دیروز در شيراز به دار مجازات آويخته شدند.

دستگيري باند سارقان حرفه اي و كشف  34فقره
سرقت در شيراز

قاتل:

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،از بازداشــت پسری خبر داد که
مدعی اســت برای حمایت از یک خانم جوان
مرتکب قتل شده بود.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
پویا؛ ســاعت  16:00پانزدهم آبان ماه جاری
خبر فوت جوانی بیست ســاله در بیمارستان،
به کالنتــری  144جوادیه تهرانپارس اعالم و
با حضور مأموران در بیمارستان در بیمارستان
مشخص شد که متوفی بر اثر اصابت جسم تیز
به قفسه سینه فوت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل
عمـد" ،پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ

حوادث

فرمانده انتظامي شــيراز از دستگيري باند دو نفره سارقان حرفه اي درون خودرو و
كشف  34فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "دالور القاصي مهر" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در شهرستان شيراز ،موضوع به صورت
ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي شهرســتان شــيراز با اقدامات تخصصي هر دو سارق
حرفــه اي كه اعضاي يك باند بودند را شناســايي و پس از هماهنگي قضائي در يك
عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهشان دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان شيراز تصريح كرد :متهمان در بازجويي فني و تخصصي
و مواجه شدن با ادله و مستندات پليس چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند و به  34فقره
سرقت درون خودرو در شيراز اقرار كردند.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه متهمان پس از تشــكيل پرونده براي ســير مراحل
قانوني تحويل مراجع قضائي شــدند ،عنوان داشــت :تعامل مردم با نيروي انتظامي در
شناسايي و دستگيري سارقان و مخالن نظم و امنيت مهم و اثر گذار است.

كاميون دانگ فنگ حامل  99کیلو ترياك در شيراز
غافلگير شد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از توقيف يك دستگاه كاميون و كشف 99
كيلوگرم ترياك درشهرستان شيراز خبر داد.
سرهنگ "عبدا ...خســرواني" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت:
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان در پي كســب خبــري مبني بر ورود يك
محموله مواد مخدر از اســتان هاي شــرقي به سمت شيراز ،موضوع به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند پس از اقدامات اطالعاتي و پليسي ،طي يك اقدام
غافلگيرانه ،يك دســتگاه كاميون دانگ فنگ كه قصــد ورود يك محموله ترياك به
شيراز داشت را پس از طي مسافتي تعقيب و گريز توقيف و راننده را دستگير كنند.
سرهنگ خسرواني با اشــاره به اينكه در بازرسي از اين خودرو ،ميزان  99كيلوگرم
ترياك كشــف شــد ،بيان كرد :در اين خصوص يك دســتگاه پژو پارس كه اسكورت
محموله بود نيز توقيف و راننده آن نيز دستگير شد.
اين مقام انتظامي تاكيد كرد :پليس در راســتاي وظايف ذاتي خود در راستاي مبارزه
با قاچاق مواد مخدر ،تالشــهاي شبانه روزي را براي افزايش احساس امنيت در جامعه
انجام مي دهد و الزم است مردم نيز در اين زمينه با پليس همكاري كنند.

محموله قاچاق شمش طالي  15ميلياردي در المرد
كشف شد
فرمانده انتظامي استان از دستگيري  4نفر قاچاقچي و كشف  3كيلو و  510گرم شمش
طال به ارزش  15ميليارد ريال در شهرستان المرد خبر داد.
ســردار "احمدعلي گودرزي" در گفت و گو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،بيان كرد:
ماموران يگان امداد شهرســتان المرد در پي وصول خبري مبني بر اينكه  4نفر در يكي از
محله هاي شهرســتان در حال حمل مقداري شمش طال مي باشند كه بالفاصله موضوع به
صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

دو ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در ترکیه
بازداشت شدند

ایرنا :خبرگزاری آناتولی اعالم کرد که نیروهای امنیتی ترکیه دو شــهروند ایرانی را
به جرم حمل مواد مخدر در مسیر ارزینجان ـ ارزروم دستگیر کردند.
استانداری ارزینجان ترکیه دیروز با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد :نیروهای مبارزه
بــا مواد مخدر اداره امنیت ارزینجان در عملیات کنترل و بازرســی در مســیر ارتباطی
ارزینجــان ـ ارزروم یک اتوبوس ایرانی را متوقف کرده و یک شــهروند ایرانی را که
مقدار  724گرم مواد مخدر همراه داشت ،بازداشت کردند.
بنا به اعالم آناتولی ،همچنین یک ایرانی دیگر نیز که  966گرم متا آمفتامین حمل
می   کرد ،شناسایی و بازداشت شد.
این رسانه اعالم کرد که این اتوبوس از ایران عازم استانبول بوده است.
حمل و نگهداری مواد مخدر در ترکیه جزو جرائم ســنگین بوده و متهمان دستگیر
شده در این زمینه در صورت اثبات جرم ،به حبس های بلند مدت محکوم می   شوند.

جزئیات جدید از پرونده تجاوز در شوشتر:

دستگیری  ۲نفر در پرونده "پسران شوشتری"

ایســنا :اســتاندار خوزســتان با بیان اینکه متهمان اصلی پرونده تجاوز به "پسران
شوشــتری" دســتگیر شــدهاند ،گفت :دو نفر هســتند که این در رابطه شناسایی و
دستگیر شدهاند.
غالمرضا شــریعتی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :تعداد متهمان پرونده پسران
شوشتری دو نفر هستند که این در رابطه شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی افزود :اقدامات الزم از نظر مســائل انتظامی   و قضایــی انجام گرفته و مراحل
دادرسی پرونده متهمان نیز در دست انجام است.
شــریعتی در خصوص متهمان دستگیر شده در رابطه با این پرونده بیان کرد :متهم
اصلی پرونده تجاوز به پســران شوشتری مشــکالت روانی دارد و مرتبا به مراکز روان
درمانی برده میشود.
همچنین محمدصادق کریمیکیا ،مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری خوزستان در
این خصوص به ایسنا گفت :پرونده تجاوز به پسران شوشتری از طریق مقام قضایی در
حال پیگیری است و در این زمینه متهمان اصلی پرونده نیز دستگیر شدهاند.
وی ادامه داد :اطالعاتی از متهم اصلی این پرونده داریم که در گذشته نیز تخلفاتی
داشته اما تا زمان اتمام مراحل دادرسی نمیتوان در این خصوص اظهار نظر کرد.
کریمیکیا با بیان اینکه همه افرادی که در این موضوع نقش معاونت داشتهاند و یا
در صحنه جرم حاضر بودهاند ،دســتگیر شدهاند ،عنوان کرد :تاکنون تعداد شاکیان این
پرونده و اتهامات وارد شــده به متهمان مشخص شدهاند .دو نفر در این پرونده شاکی
هستند که شکایت خود را تحویل مقام قضایی دادهاند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری خوزستان در خصوص شرایط روانی متهم اصلی
پرونده خاطرنشــان کرد :تا زمانی که اتهامات وارد شــده تایید نشــوند ،نمیتوان در
خصوص شــخصیت این فرد اظهار نظر کرد اما گذشــته این فرد دارای ابهاماتی است
که در دست بررسی است.

قطع پای یک نوجوان شوشی در انفجار مین

ایســنا :فرمانده انتظامی   شــوش از انفجار مین و قطع پای یک نوجوان  12ساله در
این حادثه خبر داد.

وي افزود :ماموران سريعا به محل مورد نظر اعزام و ضمن شناسائي ،موفق شدند در يك
عمليات ضربتي هر  4نفر قاچاقچي را دستگير كنند.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه در بازرسي از كيف يكي از متهمان ميزان  3كيلو و 510
گرم شمش طالي قاچاق كشف شد ،عنوان داشت :برابر نظر كارشناسان ،ارزش شمش هاي
طالی مكشوفه 15 ،ميليارد ريال برآورد شده است.
در پايان سردار گودرزي با بيان اينكه مبارزه با قاچاق كاال و ارز به صورت ويژه در دستور
كار پليس قرار دارد ،خاطر نشان كرد :همسو با فرامين مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ،با
كساني كه باعث برهم زدن نظام اقتصادي كشور مي شوند برخورد خواهيم كرد.

گردوهاي قاچاق به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامی   نورآباد از توقيف يك دســتگاه سمند و کشف  556كيلوگرم گردو
قاچاق به ارزش  230ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "محمد هاشم قسام" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،گفت:
ماموران يگان امداد شهرســتان نورآباد با همكاري حفاظت اطالعات استان در اجرای
طــرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،با تالش شــبانه روزی و پایش خوروهای عبوری در
محورهاي مواصالتي ،يك دستگاه سمند حامل كاالي قاچاق را توقيف و در بازرسي از
اين خودرو ،ميزان  556كيلوگرم گردو قاچاق را كشف كردند.
ســرهنگ قســام با بیان اینکه ارزش کاالهای مکشــوفه بنا به نظر کارشناســان
 230ميليون ریال برآورد شــده اســت ،اظهار كرد :در این راســتا تعداد يك دســتگاه
ســمندتوقیف و يك نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی
معرفی شد.
فرمانده انتظامی   نورآباد با اشاره به اینکه قاچاق از عوامل ناامنی اقتصادی می   باشد،
تصریح کرد :تالش بــراي مبارزه با قاچاقچیان کاال در دســتور کار ماموران انتظامي
شهرستان می   باشد و با عوامل قاچاق به شدت و برابر قانون برخورد خواهد شد.

برخورد پرايد با كاميون حادثه آفريد

رئيس پليس راه جنوب استان گفت :بر اثر برخورد يك دستگاه پرايد با يك دستگاه
كاميون كشنده در محور جم-فيروزآباد 2 ،نفر كشته و يك نفر مجروح شدند.
ســرهنگ "حمدا ...هوشمندي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت:
در پــي اعالم يك فقره تصادف فوتي در محــور جم-فيروزآباد ،بالفاصله مأموران به
محل مورد نظر اعزام و مشاهده کردند يك دستگاه پرايد با  3سرنشين با يك دستگاه
كاميون كشــنده برخورد و بر اثر آن راننده و يكي از سرنشينان به علت شدت جراحات
وارده فوت و سرنشين ديگر مجروح شده است.
رئيس پليس راه جنوب اســتان بيان كرد :كارشناسان پليس راه در صحنه حاضر و
علت وقوع اين حادثه را تجاوز به چپ از سوي راننده پرايد اعالم كردند.
ســرهنگ هوشــمندي در پايان به رانندگان عزيز توصيه كرد :هوشياري ،احتياط،
دقــت ،صبر و حوصله و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي ،نشــأت گرفته از ظرفيت
روحي و عقلي شماســت؛ پس بيائيد با رعايت مقــررات راهنمايي و رانندگي به حقوق
خود و ديگران احترام بگذاريد.

کشف  10هزار دالر تقلبی در شيراز

فرمانده انتظامي شيراز از دستگيري يك نفر و كشف  10هزار دالر تقلبي به ارزش
يك ميليارد و  200ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ "دالور القاصي مهر" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد:
برابر دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه شخصي در يكي از مناطق شيراز قصد
توزيع مقداري دالر تقلبي را دارد .موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران كالنتري
" 15قصرالدشت" شهرستان شيراز قرار گرفت و ماموران با تقويت گشت هاي نامحسوس
و محســوس و استفاده از شگردهاي پليسي ،موفق شــدند متهم را شناسايي و وي را
دستگير كنند.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه در بازرســي بدني از متهم تعداد  10هزار دالر تقلبي
كشــف شد ،عنوان داشت :برابر نظر كارشناســان ارزش دالرهاي تقلبي يك ميليارد و
 200ميليون ريال برآورد و پس از تشكيل پرونده متهم تحويل مراجع قضائي شد.
سرهنگ القاصي مهر به شهروندان توصيه كرد كه در زمان خريد ،فروش و تبادالت
ارزي و ريالي به هشــدارها و توصيه هاي پليس توجه كرده و براي تهيه ارز به مراكز و
صرافي هاي معتبر مراجعه كنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك ،مراتب را
از طريق سامانه  110با پليس در ميان بگذارند.

ســرهنگ حمیدرضا بهاروند اظهار کرد :ظهر روز سهشــنبه انفجار مین باقی مانده
از دوران جنگ تحمیلی در غرب کرخه در شهرســتان شــوش موجب قطع پای یک
نوجوان شد.
وی افزود :این نوجوان  12ســاله بــر اثر انفجار مین باقی مانــده از دوران جنگ
تحمیلی در غرب کرخه بخش فتحالمبین یک پای خود را از دست داد.
فرمانده انتظامی   شــوش با بیان اینکه این نوجوان از ناحیه سر ،صورت و شکم نیز
آســیب جدی دیده اســت ،بیان کرد :این نوجوان برای مداوا به بیمارستان نظام مافی
شوش انتقال یافت.
واژگونی تانکر حامل تینر فوری در محور قدیم ساوه  -تهران
ایســنا :رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهر صنعتی کاوه ،از واژگونی تانکر
سوخت در محور قدیم ساوه  -تهران خبر داد.
فرشــاد محمودی عالمی ،در گفتوگو با ایسنا ،منطقه مرکزی ،عنوان کرد :حوالی
ساعت  ۱۸:۳۰دیروز یک تانکر سوخت در کیلومتر پنج محور قدیم ساوه  -تهران در
مسیر عکس و در مقابل ایستگاه هواشناسی ساوه واژگون شد.
وی ادامــه داد :بــا دریافت این خبر عوامل امدادی و آتشنشــانی به محل وقوع
حادثه اعزام شدند و تالش برای رهاسازی راننده تانکر در داخل اتاقک محبوسشده
آغاز شد.
وی گفت :راننده این تانکر ســوخت پس از رهاسازی توسط نیروهای امدادی به
بیمارستان شهید مدرس ساوه اعزام شد و حال عمومی   وی مناسب بود.
محمودی عالمی   ادامــه داد :محتویات این تانکر در مجاورت جاده جاری اســت
که ماهیت سوخت حملشــده توسط این تانکر مشخص نیست اما در عین حال کار
ایمنسازی انجام و مواد با کف و فوم الزم پوشانده شده است.
در همین حال ،معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری ساوه نیز گفت :تانکر
واژگونشــده در محور قدیم ساوه  -تهران حامل  ۳۰هزار لیتر مواد نفتی از نوع تینر
فوری است که فوقالعاده خطرناک و اشتعالزاست و قابلیت انفجار دارد.
مهدی الیاســی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،منطقه مرکزی ،اظهار کرد :واژگونی
یــک تانکر حامل مواد نفتــی در کیلومتر پنج محور قدیم ســاوه  -تهران در مقابل
ایستگاه هواشناسی منجر به مصدومیت راننده تانکر شد.
وی ادامه داد :با واژگونی این تانکر بالفاصله عوامل امدادی و آتشنشانی به محل
وقوع حادثه اعزام شدند و پس از انتقال مصدوم این سانحه ،عملیات ایمنسازی آغاز شد.
معاون فرماندار ساوه از حضور بهموقع عوامل امدادی ،آتشنشانی ،راهداری ،شرکت
نفت و نیروی انتظامی   در محــل وقوع حادثه خبر داد و ضمن اعالم آمادهباش برای
پیشــگیری از وقوع انفجار احتمالی ،گفت :عوامل انتظامی   در پی بازجوییهایی که از
راننده تریلی بهعمل آوردند مشــخص شد که نوع سوخت "تینر فوری" بوده است در
حالیکه قبال اذعان شده بود که نوع سوخت ،بنزین است.
وی از آغاز مقدمات تخلیه محتویات این تانکر ســوختی واژگونشــده خبر داد و
گفت :بخشــی از مواد نفتی در مجاورت جاده سرازیر شده است و از قسمتی از تانکر
به دلیل اصابت ضربه شدید ،مواد نفتی نشت میکند.
الیاسی افزود :نقاطی که با مواد نفتی جاریشده از تانکر پوشانده شده ،با آب و گل
و نیز کف و فوم خنثیسازی و ایمنسازی گردیده است.
وی افــزود :برای تخلیه مواد نفتی حامل تانکر نیــز باید از طریق کفکش ایمن
استفاده کرد تا موجب بروز اشتعال نشود.
معاون فرماندار ساوه گفت :تردد در این محور بدون هیچ مشکلی در جریان است و
تا تخلیه کامل محتویات تانکر تمامی   عوامل امدادی ،راهداری ،انتظامی   و آتشنشانی
در آمادهباش کامل هستند.

