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 ۳۰درصد جرائم کشور
در تهران رخ میدهد
 رئیس پلیس تهــران گفــت ۳۰ :درصد جرائم
کشــور در تهران رخ میدهد و  ۸۰درصد نیروهای
کالنتری در حوزه عملیاتی به کار گرفته میشوند.
سردار حســین رحیمی ،رئیس پلیس تهران در
مراســم معارفه رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با
اشــاره به اینکه  ۳۰درصد جرائم کشــور در تهران
رخ میدهد ،اظهار کرد :اجرای طرح رعد در شــهر
تهــران ،نقطه تحــول در عمل و اجــرا برای پلیس
پیشگیری اســت ،بر همین اساس مدیریت انتظامی
پایتخــت بســیار مهــم و راهبردی اســت .وی به
ویژگیهای جایگاه ریاست پلیس پیشگیری پایتخت
اشــاره و بیــان کرد :آنچه مدنظر اســت ســالمت،
آگاهی ،اشرافیت خوب به شهر تهران و نیز وضعیت
کالنتریهــا و معضالت آنان اســت .رئیس پلیس
پایتخت بــا تأکید بر فرمایش مقــام معظم رهبری
)مدظلهالعالــی( مبنــی بر تحــول در کالنتریها،
ادامه داد :باید توجه ویژهای به این موضوع داشته
باشــیم .وی به برنامــه پلیس پایتخــت در تهران
اشــاره و خاطرنشــان کرد :اولین برنامــه تحول در
کالنتریها است که باید در این رابطه همت بیشتری
داشته باشــیم ،چراکه اصلیترین مسئله در نیروی
انتظامی بهخصوص کالنتریها ســالمت و صحت
عمل اســت ،چون مجموعه کارکنــان کالنتری باید
با ناهنجاریهــا برخورد کنند و الزم اســت نیروها
با صداقــت و رفتارهــای صحیح بــه ایفای نقش
بپردازنــد .این مقام انتظامــی دومین برنامه پلیس
پایتخت را حرکت در مسیر فلسفه وجودی تشکیل
کالنتریها برشــمرد و گفــت :پیشــگیری از وقوع
جرائم ،کشــف جرم و دستگیری مجرمان از وظایف
اصلی ضابطان قضائی اســت .سردار رحیمی یکی
دیگــر از برنامههای این پلیس را تکریم اربابرجوع
عنــوان و تصریح کــرد :پلیس میتوانــد مانند یک
معلم اخالق عمــل کند و عالوه بــر ارائه خدمات
انتظامــی بــه اربابرجوع ،نحوه برخــورد اخالقی
را مدنظــر قرار دهــد .او چهارمیــن برنامه پلیس
پایتخت را اجرای درســت و دقیــق مأموریتها در
زمان اعالم خبر به اپراتور مرکز فوریتهای پلیســی
 ۱۱۰بیان و خاطرنشــان کــرد :هنگامی که خبری از
ســوی اپراتور به واحدهای انتظامی اعالم میشود،
تمامی واحدهــای مرتبط باید وارد عمل شــوند تا
مأموریتها بهدرستی انجام شــود ،چراکه کاهش
فاصله وقوع جرم با کشــف جرم رابطهای مستقیم
دارد .ایــن مقام انتظامــی ،آخریــن برنامه پلیس
تهــران بزرگ را اهتمــام جدی به نظــم و انضباط
در کالنتریها اعالم کرد و گفــت :انضباطمحوری،
عملیات و اطالعاتمحوری و نیز کشفمحوری سه
رکن اساســی در مأموریتهای پلیس است که باید
در کالنتریهــا مدنظر قرار گیــرد .وی تصریح کرد:
 ۸۰درصــد نیروهای کالنتریها بایــد در حوزههای
عملیاتی به کارگیری شــوند تا در پیشگیری از وقوع
جرم و دســتگیری مجرمان به نحوی شایسته عمل
کنیم .رئیس پلیس پایتخت در خاتمه با اشــاره به
تحول در مرکز  ۱۱۰کالنتریها گفت :تحول در مرکز
 ۱۱۰کالنتریها بهزودی آغاز میشود تا رسیدگی به
امور شهروندان سریعتر انجام شود.

پلیس به دنبال راز مرگ زنی
در نارمک
 مأموران پلیس جســد زنی میانسال را در سالن
پذیرایی خانهاش کشــف کردند .شــامگاه شــنبه
از طریــق تماس بــا مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱۰
مأمــوران کالنتری  ۱۴۷گلبــرگ در جریان قتل زنی
۵۴ســاله در میدان  ۳۲منطقه نارمک قرار گرفتند و
بــه محل حادثه که منزل مســکونیاش بود ،اعزام
شــدند .با آغــاز تحقیقات اولیــه و حضور بازپرس
کشــیک قتل در محل مشــخص شــد که مقتول با
مــادر و خواهرش زندگــی میکرده و شنبهشــب
خانــوادهاش پس از ســه روز مســافرت بــه منزل
بازگشته و با جســد او در اتاق پذیرایی روبهرو شده
و با پلیس تماس گرفتهاند .همچنین بررسی جسد
حاکی از آن بود که آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول
مشهود و روسری دور گردنش بود که با هماهنگی
مقام قضائی جسد برای بررســی بیشتر به پزشکی
قانونــی منتقل شــد .مرکــز اطالعرســانی پلیس
پایتخت با تأیید این خبر اعالم کرد :با دستور بازپرس
ویژه قتل تحقیقات و رســیدگی به موضوع از سوی
کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه دارد.

واژگونی مرگبار اتوبوس
اتباع هندی
 ســخنگوی سازمان اورژانس کشــور از واژگونی
یک دســتگاه نیسان و یک دســتگاه اتوبوس حامل
کارگران زن و اتباع هندی خبر داد .مجتبی خالدی
گفــت :در یک حادثه که ســاعت  ۶:۴۳دیروز اعالم
شد ،یک دستگاه خودروی نیسان در جاده قائمشهر
به بابل واژگون شــد که به دنبــال این اتفاق هفت
نفــر مصدوم شــدند .وی افزود :این نیســان حامل
کارگران خانم بود .ســخنگوی ســازمان اورژانس
کشــور همچنین از واژگونی یــک اتوبوس هم خبر
داد و گفت :حوالی ســاعت  ۹:۴۰در محور آرادان –
گرمسار یک دستگاه اتوبوس واژگون شد که  ۲۰نفر
از مســافران آن مصدوم و به بیمارستان معتمدی
گرمسار منتقل شدند .وی با اشاره به اینکه اتوبوس
حامل اتباع هندی بود ،افزود :در پی این حادثه یک
نفر هم جان خود را از دست داد.
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راز قتل مرد ماساژور سربهمهر ماند
شــرق :راز مرگ جوان ماســاژور که بهطرز هولناکی در
خانهاش به قتل رســیده بود ،همچنان ســربهمهر باقی
ماند و تنها متهم این پرونده نیز تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار ما ،سال  ۹۲زنی جوان به مأموران
پلیس خبر داد برادر جوانش جان خود را از دســت داده
است.
زمانی کــه مأموران بــه خانه مقتول جــوان رفتند،
خواهر او درحالیکه بهشدت گریه میکرد ،گفت :برادرم
تنها زندگــی میکرد و من گاهی به او ســر میزدم و ما
ارتباط خوبی با هم داشــتیم .ســاعاتی قبل از حادثه با
بــرادرم تماس گرفتم ،خیلی ترســیده بود و با اضطراب
شــدید صحبت میکرد .از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده،
گفــت مهمان دارد و حاال نمیتوانــد صحبت کند .بعد
هم تلفــن را قطع کرد .وضعیت بــرادرم طوری بود که
نگران شدم .او هیچوقت اینطور با من صحبت نمیکرد.
بالفاصله به ســمت خانه بــرادرم حرکت کردم و وقتی
رســیدم دیدم در خانه باز اســت و وسایل بههمریخته و

بعد هم جنازه برادرم را دیدم.
این زن گفت :برادرم ماساژور بود و درآمد خوبی هم
داشت؛ او مشتریان زیادی داشت و مرد معتمدی بود و با
هیچکس مشکلی نداشت.
به دنبال اظهارات خواهر قربانی ،تالش برای ردیابی
عامل یا عامالن جنایت آغاز شد و چند مظنون بازداشت
شدند ،اما مدرکی علیه آنها به دست نیامد.
یک ماه از جنایت گذشــته بود که پلیس به بررسی
تماسهای تلفنی قربانی پرداخت و رد یک مرد  ۳۰ساله
به نام مهرداد را یافت .شواهد نشان میداد این مرد روز
حادثه بارها بــا مقتول تماس گرفته و از ســاعت  ۱۳تا
 ۱۸همان روز تلفن او در خانه مقتول آنتندهی داشــت.
این ســرنخ تحقیقات پلیس را وارد مرحله تازهای کرد و
مهرداد در اربیل عراق ردیابی و بازداشــت شد .مهرداد
پس از انتقال به ایران مورد بازجویی قرار گرفت اما منکر
دستداشتن در جنایت شد و گفت چند ماه قبل قربانی
را بــرای اولینبار در مترو دیده ،امــا بعد از آن هرگز با او

مالقات نداشته است.
با وجــود انکارهای متهم و با توجــه به مدرکهای
ارائهشــده از مخابرات ،برای او کیفرخواست صادر شد و
در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد .متهم در جلســه رسیدگی یکبار دیگر
قتــل را انکار کرد اما با توجه بــه مدارک موجود قضات
دادگاه او را به قصاص محکوم کردند.
حکــم صادره مورد اعتراض متهم قــرار گرفت و در
دیوان عالی کشــور تحترســیدگی قرار گرفت و قضات
دیــوان ،اعتراض مهرداد را قبــول کردند و دالیل را برای
محکومکردن او کافــی ندانســتند .بهاینترتیب ،پرونده
برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد و
مهرداد اینبار در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان
تهران بار دیگر محاکمه شد و اتهام قتل را انکار کرد.
او گفت :چون به ترکیه و عراق سفر میکردم و از آنجا
کفش میآوردم ،از محل زندگیام در سلماس به تهران
آمده بودم تا از مغازههای کفشفروشی سفارش بگیرم.

در ایستگاه مترو با مقتول روبهرو شدم .او سر صحبت را
باز کرد و گفت ماســاژور است .او شماره تلفنم را گرفت
و گفت از دوســتانش برایم ســفارش میگیرد .من از او
جدا شــدم اما چند دقیقه بعد با من تماس گرفت و من
را به خانهاش دعوت کرد امــا من به ترمینال رفتم و به
ســلماس برگشتم .نمیدانم چه کسی او را کشته است.
من بیدلیل در زندانم و از همسر و فرزندم دور ماندهام.
هیئت قضائی در پایان جلســه دادگاه وارد شور شد
و با توجه به مدرکهــای موجود در پرونده ،حکم تبرئه
این متهم را صادر کرد .حکم اینبار در دیوان عالی کشور
تأیید شد .درحالیکه با گذشت چندسال از این قتل ،متهم
دیگری بازداشت نشده و پلیس سرنخ جدیدی بهدست
نیاورده بود .اولیایدم در دادگاه کیفری یک استان تهران
حاضر شدند و درخواست کردند تا دیه قربانی از صندوق
بیتالمال پرداخت شود.
قضات دادگاه درخواســت اولیــایدم را پذیرفتند و
حکم به پرداخت دیه از صندوق بیتالمال صادر کردند.
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شــرق :مرد قاتلی که بعد از آزادی از زندان بار دیگر مرتکب قتل دیگری
شده است ،ادعا کرد دوستش را کشته چون او قصد داشت به او تعرض
کند .به گزارش خبرنگار ما ،یک ســال قبل مردی با پلیس بومهن تماس
گرفت و مدعی شد صاحب ویالیی که او سرایدارش است ،به قتل رسیده
اســت .وقتی مأموران به محل رفتند ،مرد ســرایدار گفت :من چندسالی
اســت که در این ویال سرایدار هستم و صاحب ویال هم مرد بسیار خوبی
اســت .او به همراه دوستش به ویال آمده بود .چند ساعت بعد دوستش
کیان بدون اینکه حرفی بزند با مقدار زیادی وســایل از ویال خارج شد .او
خیلی مضطرب بود .من از اینکه او را آشــفته دیدم تعجب کردم و وقتی
به داخل ویال رفتم ،متوجه شدم صاحب ویال کشته شده است.
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی تحقیقات گســتردهای از ســوی
مأموران آغاز شد و پلیس فهمید کیان پیش از این نیز سابقه قتل داشته،
اما با رضایت اولیــایدم از قصاص نجات پیدا کرده اســت .درحالیکه
مأموران بــه ردیابیهای خــود ادامه میدادند ،تلفن مرد ســرایدار به
صــدا درآمد و پلیس که خــط تلفن را دنبال میکرد ،متوجه شــد کیان
بــا او تماس گرفته تا حال دوســتش را بپرســد و در نهایت با ردزنیای
که مأموران انجام دادند ،موفق شــدند کیان را در کیوسک تلفنی اطراف
بومهن شناســایی و بازداشت کنند .او بالفاصله بعد از دستگیری به قتل
اعتراف کرد و گفت :دوســتم را کشــتم چون میخواســت من را مورد
تعــرض قرار دهــد و برای اینکه خودم را نجات دهم دســت به این کار
زدم .با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به
شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد .متهم روز گذشته پای
میز محاکمه رفت .در ابتدای جلســه کیفرخواست علیه او خوانده شد و

ســپس پدر و مادر مقتول به عنوان دو نفر از اولیایدم درخواست صدور
حکم قصاص کردند .پدر مقتول گفت :کیان با پســرم اختالف داشت .او
وسایل ماشین میفروخت و میخواست آنها را در مغازه پسرم بفروشد.
ضمن اینکه چند مشــتری برای پســرم آورده بود ،اما دســتمزد پسرم را
تسویه نکرده بود .سر این موضوعات با هم درگیری داشتند .او روز حادثه
همراه همسرش به ویالی پســرم رفت و درحالیکه پسرم خواب بود او
را کشــت و از خانهاش ســرقت کرد .کیان تلفن ،کیف مدارک و چیزهای
دیگر از خانه پســرم سرقت کرده بود .چون پســرم را در خواب کشت از

کار قاتل نمیگذرم و درخواســت قصاص دارم .ســپس وکیل دو فرزند
مقتول نیز به نیابت از موکالنش درخواســت قصاص کرد .وقتی نوبت
به کیان رسید ،او اعتراف کرد که سابقه قتل دارد اما درباره آن توضیحی
نــداد .او گفت :به خاطر قتل قبلی که مرتکب شــده بودم  ۱۲ســال در
زنــدان ماندم و بعد اولیایدم قبول کردند نیمی از دیه را من و نیم دیگر
را شــریک جرمی که داشتم ،بپردازد و من از زندان بیرون آمدم .با مقتول
دوم از ســالها قبل دوســت بودیم و بعد از آزادی از زندان خیلی با هم
رفتوآمد داشــتیم .روز حادثــه هم به ویــالی او در بومهن رفتیم و در
آنجا با هم مشــروب خوردیم و من مواد کشــیدم مقتول از خود بیخود
شــد و ســمت من آمد .من هم بــرای اینکــه از کارش جلوگیری کنم با
چاقو ضربهای به او زدم و بعد وســایلی را که آن اطراف بود برداشــتم
و فرار کردم.
متهــم ادامــه داد :هرچــه را در اداره آگاهی و در مرحله بازپرســی
گفتــهام قبول دارم و چیز جدیدی برای گفتن ندارم .متهم در پاســخ به
این ســؤال که پزشــکی قانونی اعالم کرده ضربهای کــه به مقتول وارد
شــده عمیق بوده و به نظر میرســد مقتول غافلگیر شده است ،گفت:
من او را غافلگیر نکردم .به ســمتم حمله کــرد و من هم برای اینکه از
خودم دفاع کنم مجبور شدم ضربه وارد کنم .وی همچنین در پاسخ به
این سؤال که پزشــکی قانونی مخدر یا الکل در بدن مقتول و متهم پیدا
نکرد ،گفت :من را یک ماه بعد از دستگیری به پزشکی قانونی فرستادند
معلوم اســت بعد از یک ماه اثر مواد و الکل از بین میرود .بعد از پایان
گفتههای متهم و وکیلمدافع او هیئــت قضات برای صدور رأی دادگاه
وارد شور شدند.

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺸﺖ ﭘﻠﯿﺲ
شرق :تحقیقات برای دستگیری فرد یا افرادی که مأمور
پلیــس را در نزدیکــی خط راهآهن هــدف گلوله قرار
دادهاند ،با دستگیری چهار مظنون ادامه دارد.
به گــزارش خبرنگار ما ســاعات اولیــه بامداد ۲۳
فروردین امسال در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای
پلیــس  ۱۱۰اصابت گلوله به یکی از مأموران پلیس در
نزدیکی خط آهن اطالع داده شــد و در پی آن مأموران
کالنتری  ۱۶۱ابوذر که محل تیراندازی در محدوده آنها
واقع شــده بود ،به محل حادثه رفتند و با پیکر غرق در
خون همکار خود روبهرو شــدند که در پی شلیک فرد
یا افراد ناشــناس به سرش دچار خونریزی شدید شده
و پیکر نیمهجانش در کنار خودرویی افتاده بود .مأمور

کالنتری بــه محض حضور در محل همکار خود را که
حین گشتزنی موتوری این اتفاق برایش رخ داده بود،
شناســایی کردند و پس از آن تیمــی از اورژانس برای
انتقال مأمور مجروح در محل حاضر شــد اما مأمور به
خاطر گلولهای که به او اصابت کرده بود ،به کما رفت.
در بررســی اولیهای که صورت گرفت ،مشــخص شد
عامل این حادثه مأمور کالنتری را از ناحیه ســر هدف
گلوله قرار داده و با ســرقت اســلحه و موتورسیکلت
او متواری شــده اســت .بنابرایــن بالفاصله تحقیقات
برای شناســایی مظنون شــروع شــد و با گذشت سه
روز از ایــن حادثه تاکنون چهار مظنــون در این رابطه
بازداشت شــدهاند و تحقیقات از آنها برای رسیدن به

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ  2ﺳﺎرق ﺑﺮاى ﺳﺮﻗﺖ از ﻣﻐﺎزهداران
شرق :دو جوان که با اتهامهایی مختلف مدتی همبند
بودند ،پس از آزادی شــروع به ســرقتهای سریالی از
مغازهها کردند .به گزارش خبرنگار ما دو پسر جوان که
پس از ســرقت کارت عابربانک مغازهداران و دخل آنها
اقدام به برداشت پول از کارتهای مسروقه میکردند،
با ردگیریهــای انجامشــده و هماهنگی بــا کارکنان
پمپبنزینها شناسایی و دستگیر شدند .این دو جوان به
بهانه خرید شارژ تلفن همراه وارد مغازهها میشدند و
بعد از سرگرمکردن مغازهداران دخل و کارت عابربانک
آنها را میربودند .متهمان پس از ســرقت عابربانک به
پمپبنزینهــا مراجعه میکردند و بــا دادن مبلغی از
کارگران پمپبنزین میخواســتند که بهازای کشــیدن
کارت پــول نقد بــه آنها بدهند .وقتــی تحقیقات آغاز
شــد ،مأموران که احتمال میدادنــد متهمان باز هم از
این شــگرد اســتفاده کنند ،موضوع را به پمپبنزینها

اطــالع دادند و در نهایت متهمــان در آخرین مراجعه
خود به یک پمپبنزین به دام افتادند .با دســتگیری دو
جوان مشخص شــد آنها در زندان با هم آشنا شدهاند؛
یکــی از آنها به خاطر اختــالف خانوادگی  ۱۵روز را در
بازداشــت بود و دیگری به اتهام ســرقت به یک سال
حبس محکوم شــده ولی تنها بــا گذراندن چهار ماه از
محکومیت خود آزاد شده بود .متهمان در بازجوییها
گفتند ۱۵روزی که همبند بودند با هم آشــنا شــدند و
پــس از آزادی یکدیگر را دیدنــد و آنموقع بود که قرار
همکاری و سرقت مشترک گذاشتند .بهاینترتیب سرقت
از دخل مغازهها را شــروع کردند و تا قبل از دستگیری
پنج فقره ســرقت انجام داده بودنــد .درحالحاضر به
دستور بازپرس رسولی رئیس شعبه  ۸دادسرای ناحیه
 ۳۴تهران تحقیقات برای شناســایی دیگر مالباختگان
احتمالی این دو متهم ادامه دارد.

ﻫﺸﺪار ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺗﺶﺳﻮزى در ﺳﯿﺪﻧﻰ
درحالیکه وزش بادهای شدید و غیرقابل پیشبینی
آتشسوزی مهیب در جنوب غرب سیدنی را شعلهورتر
و عملیــات اطفای حریق را دشــوارتر کــرده ،پلیس در
جستوجو برای یافتن مظنون احتمالی این آتشافروزی
اســت .خبرها حاکی از آن اســت که آتش به محدوده
نظامی »هولســوورتی« رســیده و قبــل از اینکه تحت
کنترل درآید به یکی از ســاختمانهای آن آســیب وارد
کرده اســت .بااینحال رآکتور هستهای »لوکاس هایتز«
از آســیب این حریق در امان مانــده و نیروهای خدمات
اضطــراری ،یک طرح حفاظتــی درحالیکه بالگردهای
آبپاش در تالش برای مهار آتش هســتند ۷۰ ،دستگاه
کامیون برای جداســازی منطقه مســکونی از پوشــش

گیاهی نزدیک محل آتشســوزی به کار گرفته شدهاند.
با وجود تالش شــبانه بیــش از  ۵۰۰آتشنشــان و ۹۸
ماشین آتشنشانی برای مهار آتش ،تاکنون هزار هکتار از
پوشش گیاهی در اطراف مناطق هولسوورتی و »منای«
از بین رفته است .آتشنشانان اعالم کردهاند برای تخلیه
منطقه مسکونی بسیار دیر شده و تنها به ساکنان توصیه
شده که در مکانهای امن پناه بگیرند .بااینحال تاکنون
هیچ گزارشــی مبنیبر صدمهدیدن یا کشتهشدن فردی
داده نشــده و پلیس اســترالیا اعتقاد دارد آتشســوزی
عمدی بــوده اســت .پارکهای ملی منطقــه نیز برای
احتیــاط تعطیــل و در پی این آتشســوزی پادگانهای
نظامی هولسوورتی تخلیه شدهاند.

نتیجه قطعی ادامه دارد .مأمور پلیس نیز که گروهبان
علیــزاده نام دارد ،درحالحاضر در کما به ســر میبرد
و تحــت درمان قرار دارد .تیمهای ویژه پلیس پایتخت
نیــز تحقیقات خــود را دراینباره ادامــه میدهند .در
تازهترین تحقیقات انجامشــده مشــخص شــده است
مأمــور بهکمارفته همراه یکی دیگــر از همکاران خود
هر کدام ســوار بر یک موتورسیکلت در حال گشتزنی
مشــترک در محدوده اســتحفاظی بودند که پسری را
میبینند که درحالیکه سیم مفتولی در دست داشت،
ســعی میکــرد در خودرویی را باز کنــد؛ بنابراین او را
دســتگیر میکنند و متهم سوار موتور همکار گروهبان
علیزاده میشــود و آنها به سوی کالنتری راه میافتند.

حیــن رفتن بــه کالنتری ،مأمــوران با مورد مشــکوک
دیگری برخورد میکننــد و میبینند فردی در نزدیکی
ریــل راهآهن رفتــار مشــکوکی دارد؛ بنابراین تصمیم
به بررســی موضوع میگیرنــد .در این اثنــا گروهبان
علیزاده به همکارش که مظنونی پشت موتور او سوار
بود ،پیشــنهاد میدهد مظنون را به کالنتری ببرد و او
خودش به تنهایــی به موضوع رســیدگی میکند .به
گفتــه مأموری که تا دقایقی قبــل از این حادثه همراه
گروهبان علیزاده بود ،او تازه به کالنتری رسیده بود که
به آنها خبر داده شــد یک مأمور پلیس در نزدیکی ریل
راهآهن گلوله خورده است.
بنا بر این گزارش تحقیقات دراینباره ادامه دارد.
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رﺧﺪاد

آتشسوزی تولیدی پوشاک
در زیرزمین ساختمان مسکونی
 زیرزمین یک ساختمان مســکونی چهار طبقه
که تبدیل به تولیدی پوشــاک شــده بــود ،در کام
آتــش فرورفــت .در ســاعت  ۱۱:۱۲دیروز ســتاد
فرماندهی آتشنشــانی تهران با دریافت گزارش
شهروندان مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک واحد
تولیدی پوشاک ،بالفاصله آتشنشانان را به محل
حادثــه واقــع در یافتآباد ،بلوار معلــم ،خیابان
نیکملکی روانه کرد .حجت قاسمی ،افسر آماده
منطقه چهار عملیات سازمان آتشنشانی تهران،
دراینباره اظهار کرد :زیرزمین یک ساختمان چهار
طبقه مسکونی به مساحت تقریبی  ۶۵مترمربع با
کاربری تولیدی پوشاک ،به علت نامعلومی دچار
آتشسوزی شد و شعلههای آتش در حال سرایت
و گســترش به اطراف و طبقات فوقانی بود .وی
افزود :آتشنشانان بالفاصله با رعایت نکات ایمنی
و با اســتفاده از تجهیزات ایمنــی انفرادی جریان
بــرق و گاز را قطع کرده و با توجه به دودگرفتگی
ســاختمان ،همزمان با مهار آتش ،همه ســاکنان
را از ســاختمان به بیرون هدایت کردند .قاسمی
در ادامــه تصریح کرد :آتشنشــانان با اســتفاده
از لولههای آبدهی به مقابله با این آتشســوزی
پرداخته و موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن،
شــعلهها را فرونشانده و از گسترش آن جلوگیری
بــه عمل آورند .این افســر آماده آتشنشــانی با
اشــاره به اینکه کارشناســان آتشنشانی منطقه
هماکنون علت وقوع این آتشسوزی را در دست
بررســی قرار دادهاند ،تأکید کرد :در این حادثه به
هیچیک از ساکنان ساختمان صدمه جانی نرسید.

دستگیری سارق خودروها
در شرق تهران
 ســارق خودروهــا که لــوازم داخلــی آنها را
میدزدید ،بعد از  ۲۰فقره ســرقت دســتگیر شد.
ســرهنگ ســعید اعلی قلیپور ،رئیــس کالنتری
گلبــرگ ،دراینبــاره گفــت :مأمــوران در حــال
گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که
فردی را در حال خمکردن دِر یک خودرو مشاهده
کردند و برای دســتگیری او وارد عمل شدند .وی
با بیان اینکه این متهــم به محض دیدن مأموران
ســعی کرد از محل فرار کند ،گفت :فرار این فرد با
سرعت عمل مأموران ناکام ماند و سارق در همان
محدوده دستگیر و به همراه کولهپشتی همراهش
به کالنتری منتقل شد .رئیس کالنتری  ۱۴۷گلبرگ
با اشــاره به انجام بازجویی از متهم گفت :متهم
در کالنتری تحت بازجویی قرار گرفته و در جریان
آن به بزه انتســابی مبنی بر ســرقت لوازم داخلی
خودرو اعتراف و اذعان کرد که از طریق خمکردن
دِر خودرو اقدام به ســرقت لــوازم داخل خودرو
کرده اســت .قلیپور با بیان اینکه در بازرســی از
کولهپشــتی این فرد نیز سه ضبط مسروقه خودرو
کشــف و ضبط شــد ،اظهار کرد :با دســتور مقام
قضائی مخفیــگاه متهم نیز تحت بازرســی قرار
گرفت و در جریان آن  ۲۰دســتگاه ضبط مسروقه
خودرو نیز از آنجا کشــف و به همراه سه دستگاه
ضبط مسروقه دیگر ضمیمه پرونده شد .براساس
اعالم مرکز اطالعرســانی پلیــس پایتخت ،متهم
به همــراه پرونــده برای ســیر تحقیقات بیشــتر
بــه پایگاه چهــارم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ
منتقل شد.

