بین الملل
آتشسوزی در ساختمانی نیمه
کاره با  4کشته و  40مجروح

هرالدتریبیــون :آتش ســوزی در یک
ساختمان نیمهکاره در «توکیو» باعث مرگ
دســت کم  4کارگر و زخمی شدن  40تن
دیگر شد .این حادثه در منطقه «تاما» واقع
در جنوب توکیو و در ساختمانی نیمه کاره
و  6طبقه به مساحت  17هزار و  500متر
به وقوع پیوست .هنگام شروع آتشسوزی
حدود  300کارگر در این ساختمان حضور
داشتند .تقریباً نیمی از آسیبدیدگان در
وضعیت وخیم به سر میبرند .آتشنشانان
در تالشند تا به بخشهایی از ساختمان راه
پیدا کنند که احتمال میدهند قربانیان در
آنجا گیر افتاده باشند.

تحویل اجساد قربانیان حادثه خاش -ایرانشهر

حـوادث

Accidents

بیبیسی :بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای
کوچک در پارکینگ فروشــگاهی در ایالت
کالیفرنیای آمریکا دستکم پنج تن کشته
شــدند .بنابر اعــام مقامات محلــی ایالت
کالیفرنیا در این حادثه یک فروند هواپیمای
کوچک دو موتوره در محوطه پارکینگ یک
فروشگاه سقوط کرد که منجر به کشته شدن
پنج سرنشین آن شد.گفته شده تنها قربانیان
این حادثه از سرنشــینان هواپیما بوده و به
افراد دیگر آسیبی وارد نشد .به گزارش شبکه
خبری بیبیسی ،مقامات اداره حمل و نقل
ملی آمریکا اعالم کــرد :خلبان پیش از آنکه
حادثه اتفاق افتد وضعیــت اضطراری اعالم
کرده بود و اکنون بررســی علت سقوط این
هواپیما آغاز شده است.

قتل مادر به دست دو فرزند
در آمریکا

پیپل  :دو نوجــوان اهل «نواد» مــادر خود را
به خاطر ناراضی بودن از نحــوه تربیتی وی با
ضربات چاقو و چکش به قتل رساندند .پلیس
نوادا بعد از دریافت تماسی مبنی بر ناپدید شدن
یک نفر ،برای بررسیهای بیشتر به محل اعزام
شدند .پلیس با حضور در این خانه با دو نوجوان
روبهرو شــد که ادعا میکردند مادرشان چند
وقتی است ناپدید شــده و خبری از او ندارند.
اندکی بعد این دو نوجوان اظهار کردند مادرشان
تمایل به خودکشی داشته و از آنها خواسته تا در
این امر به او کمک کنند و وی را با ضربات چاقو
به قتل برســانند .این اظهارات متناقض باعث
شد ماموران به آنها مشکوک شده و در بررسی
تلفن همراه یکی از این نوجوانان پیامکی با این
مضمون پیدا شــد :مادرم فوت کرد .ماموران
پس از مشاهده پیام این دو نوجوان  17ساله که
«مایکل ویلسون» و «داکوتا سالدیوار» نام دارند،
را بازداشت کردند.به گفته یک مقام انتظامی این
دو اعتراف کردند ساعاتی قبل از قتل با مادرشان
دعواکردهوازنحوهرفتاروتربیتویخستهشده
بودند.بههمیندلیلمنتظرشدندتامادرشانبه
خواب برود و سپس او را با ضربات چاقو و چکش
بهقتلرساندند.گفتهمیشودویلسونباچاقوبه
گردن مادرش ضربه زده و سالدیوار نیز به مدت
 20دقیقه با چکش بر سر قربانی میزده است.
یکی از این دو نوجوان ماموران را به محل دفن
مادرشان میبرد و نیروهای انتظامی موفق به
کشفجسداینزنبههمراهآلتقتالهمیشوند.
هر دو نوجوان به جرم قتل بازداشــت شده و تا
زمان دادگاه در زندان به سر خواهند برد.

صدور حکم زندان ابد برای ۲
تبعه اروپایی به اتهام وابستگی
به داعش

منابععراقیازصدورحکمزندانابدبرایدوتبعه
اروپایی به اتهام وابستگی به داعش خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه،
منابععراقیازصدورحکمزندانابدبرایدوتبعه
اروپایی به اتهام وابستگی به داعش خبر دادند.
دادگاه کیفری ویژه امور تروریسم عراق ،برای
یک آلمانی و یک فرانسوی به خاطر وابستگی
به داعش حکم زندان ابد صادر کرد.بر اساس این
گزارش لحسن عمار غیبودج  ۵۵ساله شهروند
فرانسوی و نادیه راینز هیرمان ۲۲ساله شهروند
آلمانی از سوی دادگاه عراقی به زندان ابد محکوم
شدند.شایان ذکر اســت که نیروهای عراقی
پس از سه ســال موفق به آزادسازی مناطقی
که داعشیها در این کشور اشغال کرده بودند،
شدند.
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ایران
زورگیری با اسلحه اسباببازی

به دنبال پیگیری پرونده یک قتل فاش شد:

یلدا توکلی  /گروه حادثه

tavakoli.yalda11@gmail.com

به همراه مهرداد برای دعوا کردن
با وحید ،به سر قراری که مهرداد با
وی گذاشته بود رفتیم؛ اما وحید در
محل قرار حاضر نشد .از آنجا بود
که برای مصرف مشروبات الکلی
به خانه ما رفتیم و در پشت بام هر
دو نفر شروع به شرب خمر کردیم
طوری که هردونفرمــان تعادل
روحی و رفتاری مناسبی نداشتیم؛
در آن شرایط...
کشف جسد جوانی حدودا ً
 30ساله در داخل جوی آب
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی،
معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،از کشــف پرونده
جســدی ناشــناس متعلق به جوانی
حدودا ً  30ســاله خبر داد که توسط
یکی از دوســتانش ،طی درگیری به
قتل رســیده بود .وی در توضیح این
خبر گفت :کشف جسد جوانی حدودا
 30ساله در داخل جوی آب اعالم شد.
با حضور مأمورین و انجام بررسیهای
مقدماتی مشخص شــد که متوفی بر
اثر اصابت ضربات متعدد جســم تیز
به ناحیه شــکم ،پهلو وگردن به قتل
رسیده است .بالفاصله موضوع به اداره
دهم ویژه قتل پلیــس آگاهی اعالم،
پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد»
تشکیل شد.
شناسایی هویت مقتول
خانمی با مراجعه به کالنتری
به مأمورین اعالم کــرد که برادرش به

قتلدوستصمیمیباقمه

نام «مهرداد» از محل سکونتش خارج
شده و تاکنون مراجعتی به خانه نداشته
است .با توجه به مشخصات ارائه شده
به مأمورین ،خواهــر مهرداد به پلیس
آگاهی هدایت و نهایتاً هویت جســد
ناشناس توسط خواهر مورد شناسایی
قرار گرفت .خواهر مقتول پس از حضور
در اداره دهم پلیس آگاهی و شناسایی
تصاویــر بــرادرش ،در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :بــرادرم با چند تن از
اراذل واوباش منطقه از جمله شخصی
به نام وحید سابقه درگیری دارد و این
شــخص برادرم را چندین بار به قتل
تهدید کرده است .
با توجه بــه اظهارات خواهــر مقتول،

من و مهرداد با یکدیگر مشاجره
لفظی پیدا کردیم که ناگهان
قم ه مهرداد که آن را برای
دعوا کردن با وحید آورده بود،
برداشته و چندین ضربه به
سمت مهرداد پرتاب کردم

کارآگاهان اقدام به شناســایی وحید
با نام حقیقی «بهرام» کــرده و او را در
داخل یک قهوه خانه دستگیر کردند.
برای نزاع و دعوا کردن با
مقتول قرار داشته است
وحید پس از انتقال بــه پلیس آگاهی
صراحتاً به داشتن ســابقه درگیری با

عکس:نسلفردا

سقوط مرگبار هواپیما در
پارکینگ یک فروشگاه

نسلفردا:رئیسیکیازکالنتریپایتختازشناساییسارقطالهاوسیگارهایخارجیدراینمحدودهخبرداد
وگفت  :درپیتماستلفنییکیازشهروندانمبنیبرسرقت  طالهایشوهفتباکسسیگارخارجی  ازمنزلش،
شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی  گفت :در مرحله بعدی ماموران متوجه شدند
که در ساختمان مجاور یک نقاش در حال رنگ کردن یکی از واحدهای ساختمان است که همین موضوع شک
ماموران را به خود جلب کرد و آنان فهمیدند نقاش ساختمان در حال کشیدن همان مارک سیگارهای سرقتی
است.رئیس کالنتری 120سید خندان با بیان اینکه همین موضوع ماموران را برای شناسایی سارق کمک کرد،
گفت:نقاشساختماندستگیرواعالمکردکهاموالمسروقهرابهداخلماشینشمنتقلکردهاست.

نسلفردا:مدیرکلپزشکیقانونیسیستانوبلوچستانگفت:اجساد ۱۲نفرجانباختهمربوطبهتصادف
محور خاش -ایرانشهر جهت شناسایی به پزشک قانونی خاش تحویل داده شد  .مدیر کل پزشکی قانونی
سیستانوبلوچستانادامهداد:براثربرخوردیکدستگاهوانتباتریلردرمحورخاش-ایرانشهر 12نفرجان
خود را از دست دادند.وی با بیان اینکه در بین کشته شدگان جسد 5کودک به چشم میخورد ،عنوان کرد:
در بین کشته شدگان تصادف دیروز 2مرد و 5زن نیز جان خود را از دست دادهاند.وی خاطرنشان کرد :این
اجسادجهتشناساییوصدورجوازدفنبهپزشکیقانونیخاشمنتقلشدهاندکهپسازطیمراحلاداری
تحویلبازماندگاندادهخواهندشد.

دستگیری اخاذان اینترنتی
در چین

 شینهوا 21 :نفر به جرم اخاذی به مقدار
 900میلیون یــوان ( 132میلیون دالر) از
 20هزار نفر در شهر «گوانگژو» کشور چین
دستگیر شدند  .در دسامبر سال گذشته بود
که یک سایت اینترنتی که روزانه پولهای
کالنی از کاربران خود دریافت میکرد اما
هیچگونه فروشی نداشــت ،توجه پلیس
را به خود جلب کرد .بنابر تحقیقات انجام
شده ،این سایت با فریب دادن کاربران آنها
را به واریز پول و اضافه کردن اعضای جدید
تشــویق میکرد و در ازای آن به آنها وعده
بازگشت چند برابری این پول را میداد تا
این که این سایت در ماه ژانویه تعطیل شد و
مسئوالن آن نیز ناپدید شدند.

سیگار ،سارق را لو داد

مقتول اعتراف و حتــی عنوان کرد که
برای نزاع و دعوا کــردن با مقتول قرار
داشــته ،اما به خاطر حضــور در یک
میهمانی نتوانســته تا بــه محل قرار
خود با مقتول برود .بررســی صحت و
درستی اظهارات وحید در دستور کار
پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان
اطمینان پیدا کردند که وحید نقش یا
مشارکتی در ارتکاب این جنایت و قتل
مهرداد نداشته است .در ادامه رسیدگی
به پرونده ،کارآگاهان اداره دهم با انجام
تحقیقــات میدانی از محــدود ه محل
زندگی مقتول اطالع پیــدا کردند که
مقتول آخریــن بار به همــراه یکی از
دوستانش به نام «مصطفی» و سوار بر
خودرو وانت متعلق به مصطفی مشاهده
شده است« .مصطفی» به عنوان یکی از
دوستان نزدیک مهرداد شناسایی شد
و کارآگاهان جهت انجام تحقیقات به
محل ســکونت وی مراجعه کردند؛ اما

مشخص شد که همزمان با کشف جسد
مهرداد ،مصطفی نیــز اقدام به فروش
ناگهانی خودرو وانت خود کرده و پس از
آن نیز از محل سکونتش متواری است.
خودش را بــه عنوان قاتل
مهرداد تسلیم کرد
با توجه به شواهد و دالیل بهدست آمده
مبنی بر ارتکاب جنایت توسط مصطفی،
خانواده مصطفی بــه منظور همکاری
با پلیس تحت آموزش و مشــاوره قرار
گرفته و ســرانجام مصطفی به همراه
پدرش بــه اداره دهم پلیــس آگاهی
مراجعه و خــودش را به عنــوان قاتل
مهرداد تسلیم کارآگاهان کرد .مصطفی
در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و قتل
مهرداد به کارآگاهــان گفت :به همراه
مهرداد برای دعوا کــردن با وحید ،به
ســر قراری که مهرداد با وی گذاشته
بــود رفتیم امــا وحید در محــل قرار

حاضر نشد؛ از آنجا بود که برای مصرف
مشروبات الکلی به خانه ما رفتیم و در
پشت بام هر دو نفر شروع به شرب خمر
کردیم طوری که هردونفرمان تعادل
روحی و رفتاری مناســبی نداشتیم؛
در آن شرایط ،من و مهرداد با یکدیگر
مشاجره لفظی پیدا کردیم که ناگهان
قمه مهرداد که آن را برای دعوا کردن
با وحید آورده بود ،برداشته و چندین
ضربه به ســمت مهرداد پرتاب کردم؛
مدتی در همان وضعیت در پشــت بام
گذشــت تا اینکه متوجه شدم مهرداد
توسط من به قتل رسیده است .ترسیده
بــودم؛ جســد مهــرداد را داخل پتو
پیچیده و با خودرو وانت به محل کشف
جســد منتقل و داخل یک جوی آب
رها کردم .از آن زمــان تصمیم به فرار
گرفتم؛ اما نهایتا بــا راهنمایی خانواده
تصمیم گرفتم تا خودم را تسلیم پلیس
کنم.

حوادث ویژه

مرگ مادر و کودک اصفهانی در
اثر تصادف

نســل فردا :بر اثر برخورد یک دستگاه پراید
با عابرین پیاده در اصفهــان ،یک مادر به همراه
کودک خردســالش جان خود را از دست دادند.
سرهنگ جهانگیر کریمی معاون اجتماعی نیروی
انتظامی اســتان اصفهان در ایــن رابطه اظهار
داشت :طی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای 110
یک مورد تصادف جرحی اعالم شد که بالفاصله
ماموران انتظامی ،برای بررسی موضوع به محل
اعزام شــدند .این مقام مســئول عنوان داشت:
پس از بررسی صحنه تصادف مشخص شد یک
دستگاه پراید با یک زن جوان که به همراه کودک
 4ساله خود در حال عبور از خیابان بوده برخورد
کرده است .سرهنگ کریمی گفت :بالفاصله مادر
و کودک به علت مصدومیت به بیمارستان منتقل
شدند که متاسفانه هر دو به علت شدت جراحات
وارده فوت کردند .وی افزود :کارشناسان پلیس
راهور علت این حادثه را سرعت غیر مجاز و ناتوانی
در کنترل وسیله نقلیه اعالم کردند.

دستگیری سارق دوچرخهها در
کرج

نســل فردا :فرمانده انتظامی شهرســتان کرج
گفت :با تالش ماموران انتظامی فردی که اقدام به
سرقت  50فقره دوچرخه از پارکینگ آپارتمانها و
مجتمعهای مسکونی کرده بود ،شناسایی و دستگیر
شد .سرهنگ حسنعلی فیروزخواه در تشریح این
خبر گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه
در مناطقی از حصارک ،پیشــاهنگی ،کمالشــهر
و ...پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار
ماموران انتظامی قرار گرفــت .وی افزود :ماموران
با به کارگیری شگردهای پلیسی ،تحقیقات جامع
از شکات و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته،
موفق به شناسایی سارق شدند .این مقام انتظامی
تصریح کرد :ماموران با هماهنگی مقام قضایی به
محل اعزام و متهم را طی یک عملیات غافلگیرانه در
منزلش دستگیر کردند .فرمانده انتظامی شهرستان
کرج در پایان عنوان داشت :متهم در بازجوییهای
انجام شده به  50فقره سرقت دوچرخه از پارکینگ
آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی اعتراف کرد.

عاشق عصبانی پای
چوبه دار رفت

نسل فردا :جوانی که نامزدش را به قتل رساند ،به
قصاص محکوم شد .چندی پیش مردی با مراجعه
به پلیس از ناپدید شدن دخترش خبر داد و گفت:
زیبا ساعت  ۹صبح دیروز راهی دانشگاه شد ،اما
دیگر به خانه برنگشــت .پلیس در اولین مرحله
تحقیق متوجه شد که زیبا سر کالس حاضر شده
و بعد از بیرون رفتن از دانشگاه ناپدید شده است.
در تحقیقات بعدی معلوم شد که وی با پسری ۲۳
ساله به نام محمدرضا نامزد کرده بود .این جوان
با پای خود راهی اداره پلیس شد و به قتل نامزد
عقد کردهاش اعتراف کرد و گفت روز حادثه او را
از مقابل دانشگاه ســوار و به طرف خانه حرکت
کردیم .در طول مسیر بود که هنگام صحبت بر سر
زمان برگزاری مراسم ازدواج مشاجرهمان شد .من
هم عصبانی شدم ،کنترل خودم را از دست دادم
و او را خفه کردم ،.ترسیدم و جسد زیبا را در محل
خلوتی رها کردم گفتنی است این متهم با حکم
قضات به قصاص محکوم شد.

دستگیری متجاوز سارق در پایتخت

مریم یادگاری :در حال مراجعت از باشــگاه به منزل
مریم یادگاری  /گروه حادثه
بودم که یکــی از بچه محلها به نــام بهزاد که مقابل
myadegari@gmail.com
درب منزلشان ایستاده بود مرا صدا کرد؛ زمانیکه به
او نزدیک شدم تا ببینم بهزاد با من چکار دارد ،ناگهان دستم را گرفت و مرا با زور و تهدید به
داخل خانهشان در طبقه دوم ساختمان برد .بهزاد در خانهشان را قفل کرد و با تهدید مرا مورد ...
■ مورد آزار و اذیت قرار گرفته است
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه
با جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ ،از
دستگیری ســارق زورگیر این بار به اتهام آزار و
اذیت نوجوان  13ســاله خبر داد .معاون مبارزه
با جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ در
توضیح این خبر گفت :در مورخه 1397/05/12
نوجوانی به همراه پدرش به دادسرای ناحیه 27
تهران مراجعه و در طرح شکایتی عنوان داشت
که توسط یکی از جوانهای محل سکونتشان به
نام «بهزاد» مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
■ تأکید موضوع از سوی پزشکی قانونی
با طرح شکایت اولیه با موضوع «آزار و اذیت» و

تأکید موضوع از سوی پزشــکی قانونی ،پرونده
جهت ادامه تحقیقات و دستگیری متهم از شعبه
چهارم بازپرسی دادســرای ناحیه  27تهران در
اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .نوجوان  13ســاله در اظهاراتش به
کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ گفت :ساعت  20:30در حال مراجعت از
باشگاه به منزل بودم که یکی از بچه محلها به
نام بهزاد که مقابل درب منزلشــان ایستاده بود
مرا صدا کرد؛ زمانیکه به او نزدیک شدم تا ببینم
بهزاد با من چکار دارد ،ناگهان دستم را گرفت و
مرا با زور و تهدید به داخل خانهشان در طبقه دوم
ساختمان برد .بهزاد در خانهشان را قفل کرد و با

رهایی پرندگان کمیاب زینتی از
دست قاچاقچیان

نسل فردا :فرمانده مرزبانی استان خوزستان
از کشــف  100قطعــه پرنده زینتی توســط
دریابانان استان خوزســتان خبر داد و اظهار
داشــت :ماموران پایگاه دریابانــی آبادان در
پی کســب خبری مبنی بر قاچــاق پرندگان
زینتی ،بالفاصله با اعزام به محل شناســایی
شــده ،در یک عملیات غافلگیرانــه ،موفق به
کشــف  100قطعه پرنده زینتی از نوع« بلبل
خرمایی» شــدند .فرمانده مرزبانی خوزستان
با اشاره به دستگیری یک متهم ،تصریح کرد:
کارشناســان ارزش پرندههای کشف شده را
 100میلیون ریال برآورد کردند که به همراه
متهم مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی
تحویل مراجع ذیصالح شدند .سردار نظرپور با
تاکید بر حفاظت از محیط زیست و گونههای
بومی منطقه خاطرنشــان کرد :هرگونه ورود
و خروج پرندگان و گونههــای جانوری باید از
طریق مبادی قانونی انجام گیرد.
تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.
■ مشاهده کارآگاهان از طریق پشت بام
کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با مراجعه به محل سکونت بهزاد ،در حالی
که قصد داشت با مشــاهده کارآگاهان از طریق
پشت بام از محل متواری شود او را دستگیر و به
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
کردند و شاکی پرونده پس از مراجعه حضوری،
متهم را به صورت کامل مورد شناسایی قرار داد.
در بررسی ســوابق متهم مشخص شد که وی از
مجرمین ســابقه دار در زمینه زورگیری است
که در شــهریورماه ســال  1390نیز دستگیر و
روانه زندان شده و برابر تحقیقات میدانی انجام
شده از محل سکونتش ،در زمینه خرید و فروش
موادمخدر نیز فعالیت دارد.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم
این خبر گفت :متهم با قرار قانونی ،جهت ادامه
رســیدگی به پرونده در اختیار اداره شانزدهم
پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از متهم در
مراحل مقدماتی است.

نســل فردا :رئیس کالنتــری  132نبــرد از
دستگیری دو ســارقی که با اسلحه اسباببازی،
اقدام به زورگیری از شهروندان کرده بودند ،خبر
داد.سرهنگ جهانشــاه تیموری گفت :ماموران
در حال گشــتزنی در حوزه اســتحفاظی خود
بودند که پالک یک خودروی سواری که به طرز
ماهرانهای مخدوش شده و تغییر یافته بود توجه
آنها را به خود جلب کرد و مأموران برای بررســی
موضوع به سمت آنها تغییر مســیر دادند.وی با
اشاره به دستور توقف ماموران به راننده خودروی
مذکور ،گفت :سرنشــینان این خودروی سواری
علیرغم شنیدن دستور پلیس مبنی بر توقف و ارائه
مدارک شناسایی و مالکیت خودرو ،سعی کردند
با سرعت از محل دور شــده و از دست پلیس فرار
کنند که این اقدام به تعقیب آنها منجر شد.رئیس
کالنتری 132نبرد ادامه داد :در نهایت پس از چند
دقیقه تعقیب و گریز ،خودروی متهمان متوقف
و هر دو سرنشین آن دستگیر شــدند که پس از
بررسیداخلخودرویکاسلحهقالبیوچهارتلفن
همراهخاموشبامارکهایمختلفکشفشد.این
افراد تحت بازجویی های انجام شده به جرم خود
مبنی بر زورگیری از شهروندان و تهدید با سالح
قالبی اعتراف کردند .به گفته تیموری ،تحقیقات
برای شناسایی مالکان گوشی های مسروقه آغاز
و هر چهار نفر پس از شناسایی به کالنتری آمده و
سارق گوشی های تلفن همراه خود را شناسایی و
معرفیکردند.

کشف بیش از یک میلیارد ریال
کاالی قاچاق در اصفهان

نسل فردا :رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان
از کشــف یک میلیارد و  200میلیون ریال انواع
کاالی خارجی قاچاق در بازرســی از انبار تخلیه
باری در شــهر اصفهان خبر داد .سرهنگ سعید
سلیمیان اظهار داشــت :کارآگاهان اداره مبارزه
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان اصفهان،
درپی کسب خبری مبنی بر دپوی کاالهای قاچاق
در یکی از انبارهای تخلیه بار حاشیه شهر اصفهان
موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دادند .وی
افزود :کارآگاهان پس از انجــام تحقیقات الزم و
کســب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی
مقام قضائی به محل اعزام و از انبار مذکور بازرسی
به عمل آوردند .این مقام مســئول گفت :در این
عملیات  200بســته  500گرمــی وانیل100 ،
دســتگاه دزدگیر خودرو 115 ،دستگاه گوشی
تلفن همراه به همراه شــارژر مربوطه و یک هزار
و  904قلم انواع داروی دامپزشــکی که همگی
فاقد هرگونــه مدارک مثبته گمرکــی و قاچاق
بودند ،کشف شد .سرهنگ سلیمیان خاطر نشان
کرد :ارزش محمولههای کشــف شده برابر اعالم
کارشناسان یک میلیارد و 200میلیون ریالعنوان
شدهاست.رئیسپلیسآگاهیاستانگفت:دراین
رابطه 3نفر دستگیر شدند.

کشته شدن یک جوان در
تجمعات کرج

نسل فردا :ترخانی معــاون سیاسی استانداری
البرزسرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری البرز با اشاره به کشته شدن
یک جوان مذکر 25ساله در تجمعات جمعه شب
کرج گفت :به جز این مورد که پرونده آن توسط
عوامل انتظامی ،امنیتی و قضایی در دست بررسی
است به افراد حاضر در تجمعات آسیبی وارد نشده
است.وی ضمن تایید خبر کشته شدن یک نفر در
تجمعات اخیر کرج گفت :این فرد مذکر و 25ساله
بود و با شلیک گلوله از درون جمعیت جان خود
را از دست داد.ترخانی به دیدار با خانواده این فرد
اشاره و خاطرنشان کرد :قاتل هنوز شناسایی نشده
و با بررسی دوربینهای موجود در محل حادثه و
اطالعاتعواملامنیتیوانتظامیمشغولپیگیری
موضوعهستیم.

فروش آجر به جای تنماهی

نســل فردا :رئیس کالنتــری  161ابوذر از
دستگیری یک عمده فروش کالهبردار که اقدام
به فروش آجر سهسانتی به جای تن ماهی کرده
بود ،خبر داد.سرهنگ اردشیر نادری گفت :در
پیتماستلفنییکیازمتصدیانمغازهخواروبار
فروشــی مبنی بر اینکه در کاالی دریافتی به
جای کنسرو تن ماهی ،آجر سه سانتی جاسازی
شده است ،بالفاصله نزدیکترین تیم در حال
گشتزنی برای بررسی موضوع به آدرس اعالمی
اعزام شد .وی با بیان اینکه در بررسیهای انجام
شده مشخص شد فرد کالهبردار تعداد 10هزار
و 800عدد کنسرو ماهی را برای فروش به سوپر
مارکتی تحویل داده است ،گفت :از این تعداد
تنها چند کارتن آن حاوی تن ماهی بوده و در
ما بقی کارتن ها ،آجر نماهای  3سانتی جاساز
شده بود.

