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دو مأمور پلیس در حمله اشـــرار به گشـــت انتظامی در سیســـتان 
و بلوچســـتان به شهادت رســـیدند.به گزارش ایسنا، سردار محمد 
قنبری فرمانده انتظامی سیســـتان و بلوچستان در این باره گفت: 
بامداد سه شـــنبه عوامل گشـــت کالنتری مرکزی شهرستان بمپور 
در هنـــگام مأموریـــت در ورودی شـــهر مـــورد حملـــه ناجوانمردانه 

اشرار قرارگرفتند.
وی افـــزود: اشـــرار پـــس از درگیری ســـریعاً از محل متواری شـــدند 
اما متأســـفانه دو نفر از عوامل گشـــت پلیس به نام های ســـرگرد 
»مختار مؤمنی« و ستوان دوم »ابوذر امیدوار« به شهادت رسیدند 

و اســـتوار یکم میالد عبداللهی مجروح شـــد. 

114 دستگاه ماینر در »ری« خاموش شد
مأمـــوران انتظامـــی شهرســـتان ری موفـــق به کشـــف و ضبـــط 11۴ 

دســـتگاه اســـتخراج رمز ارز)ماینـــر( در کهریزک شـــدند.
ســـرهنگ دوســـتعلی جلیلیان در تشـــریح این خبر گفت: عوامل 
تیم عملیاتی کالنتری 1۷ کهریزک در رصدهای میدانی و تحقیقات 
تخصصی موفق به شناسایی یک انبار متروکه شدند که ماینرهای 
غیرمجاز در آن نگهداری می شـــد.وی افزود: در جریان این بازرسی 
11۴ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش 3۰ میلیارد ریال کشف و در 

این ارتباط دو نفر دستگیر شدند.

 شهادت دو مأمور پلیس 
در حمله اشرار به گشت انتظامی

رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرای ســـومین مرحله طرح 
مقابله با سارقان خشن در سراسر کشور خبر داد که طی 
آن ۱۹۳ نفر دســـتگیر شدند.ســـردار محمد قنبری در این 
باره گفت: برای کنترل و کاهش سرقت های خشن، طرح 
مقابله با سارقان خشن سه روز در استان های هدف اجرا 
شـــد. بـــا اجرای این طـــرح ۱۹۳ نفر دستگیرشـــدند. از این 
تعداد ۵۸ درصد فاقد سابقه کیفری و ۴۱ درصد سابقه دار 
بوده اند. بیشـــترین آمار دســـتگیری و کشفیات مربوط به 

خراســـان رضوی، تهران بزرگ و اصفهان بود.

 دستگیری 1۹۳ سارق خشن
 در کشـــــــــور

قاتل شیشـــه ای پسر خردسال تهرانی در روستایی 
در شیراز دستگیر شد.

رئیـــس پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت گفـــت: دی مـــاه 
ســـال جاری، کشف جسد پسر بچه 5 ساله  حوالی 
یک بیمارستان  در جنوب تهران به کارآگاهان اداره 

دهـــم پلیس آگاهی گزارش شـــد.
ســـرهنگ کارآگاه علـــی ولیپـــور گـــودرزی افـــزود: با 
اعـــالم ایـــن خبـــر، تیمـــی از کارآگاهـــان اداره دهم 
پلیس آگاهی راهی محل حادثه شدند و در بررسی 
صحنـــه جرم، با جســـد پســـر بچه 5 ســـاله ای روبه 
رو شـــدند که براثر خفگی و برخورد جســـم سخت 
به کمر و ســـرش به قتل رســـیده بود.کارآگاهان با 
بهره گیری از شـــیوه های کشـــف نویـــن جرم هویت 
پسر خردســـال اهل کشور افغانستان را شناسایی 
کردند و متوجه شـــدند مرد جوانی جسد مقتول را 

جلوی بیمارســـتان رها کرده اســـت.
ســـرهنگ گـــودرزی عنـــوان کـــرد: کارآگاهـــان اداره 

دهـــم پلیـــس آگاهی بـــا دریافت این ســـرنخ، مادر 
مقتـــول را شناســـایی کردند. در تحقیقـــات از مادر 
مقتول مشـــخص شـــد، مـــرد معتادی کـــه ناپدری 
مقتـــول بوده کـــودک 5 ســـاله را در جریان درگیری 
خانوادگـــی ابتـــدا بـــا ســـنگ زده و بعـــد خفـــه کرده 
اســـت. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی متوجه 
شـــدند قاتـــل از اتبـــاع افغانســـتان اســـت و بعد از 
جنایت به اســـتان های جنوبی کشـــور فـــرار کرده و 
قصـــد دارد از ایران برود. کارآگاهان دایره ویژه قتل 
پلیـــس  آگاهی پایتخـــت راهی شـــهر »بندرعباس« 
شـــدند و با ردیابی ها متوجه شـــدند متهم به یکی 
از روســـتاهای اســـتان فارس رفته اســـت که موفق 
شـــدند دریک عملیـــات پیچیده، قاتل شیشـــه ای 
را دســـتگیر کنند.ایـــن مقام انتظامی متذکر شـــد: 
متهم بعد از دســـتگیری اعتراف کرد به دلیل توهم 
ناشی از مصرف مواد مخدر)شیشه( دست به این 

جنایت هولناک زده اســـت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســـیدگی به این پرونده از تابستان 
ســـال 98 با گزارش درگیری خونین 
در یکی از بوســـتان های پاکدشـــت 
آغـــاز شـــد. پـــس از آن مأمـــوران به 
محـــل اعـــزام شـــدند و مشـــخص 
شـــد درگیری میان 3 نفـــر رخ داده 
و در ایـــن میان مـــرد جوانی با چاقو 
به چشـــم فـــردی به نام اکبـــر زده و 

متواری شـــده است.
در ادامه اکبر به بیمارستان منتقل 
شـــد و تحت درمان قـــرار گرفت اما 
ساعاتی بعد پزشـــکان اعالم کردند 
بـــه علـــت شـــدت جراحـــات وارده 
چشم راست وی نابینا شده است.

اکبـــر بعـــد از بهبـــودی نســـبی بـــه 
پزشـــکی قانونـــی معرفـــی شـــد و 
کارشناســـان ایـــن ســـازمان پـــس از 
معاینه چشـــم او در گزارشـــی اعالم 

کردنـــد بینایـــی چشـــم بـــه ســـبب 
شـــدت ضربـــه و پارگـــی بـــه درجـــه 
کم نوری در حد صفر رسیده است.

وی در توضیـــح ماجـــرا بـــه مأموران 
گفـــت: روز حادثه وارد پارک شـــدم 
کـــه دیـــدم دوســـتم بـــا مـــردی بـــه 
نـــام کریـــم درگیـــر شـــده  اســـت، 
می خواســـتم وســـاطت کنـــم اما به 
یکبـــاره کریـــم بـــا چاقو چنـــد ضربه 
بـــه صورتـــم زد که یکـــی از ضربات 
به چشـــمم خورد و یکـــی دیگر هم 
پیشانی ام را پاره کرد. در یک لحظه 
چشـــمم ســـیاه شـــد و هیـــچ جـــا را 
نمی دیـــدم تـــا اینکه متوجه شـــدم 

در بیمارســـتان هســـتم.
در حالی که متهم همچنان متواری 
ثبـــت شـــکایتی  بـــا  بـــود، شـــاکی 

خواســـتار قصـــاص او شـــد.
با تکمیل تحقیقات، گزارش پلیس 

و پزشـــکی قانونـــی، بـــرای کریـــم به 
اتهـــام مباشـــرت در ایـــراد صدمه و 
جرح عمدی با ســـالح ســـرد منتهی 
به نقص عضو، کیفرخواست صادر 
و پرونـــده برای رســـیدگی به شـــعبه 
دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 
تهران فرستاده شـــد.در ابتدای این 
جلســـه شـــاکی به جایگاه رفت و با 
تکـــرار اظهاراتـــش خواســـتار حکـــم 
قصـــاص بـــرای متهم شـــد و گفت: 
روز حادثـــه نه می دانســـتم موضوع 
درگیـــری چیســـت و نـــه خصومتـــی 
بـــا متهـــم داشـــتم، فقط جلـــو رفتم 
تـــا مانـــع درگیـــری شـــوم امـــا کریم 
بـــا چاقویـــی کـــه در دســـتش بـــود 
ناجوانمردانه چند ضربه به صورتم 
زد کـــه چشـــمم را از دســـت دادم. 
بعد از آن ماجرا زندگی ام نابود شـــد 
و حـــاال هـــم در صورتـــی کـــه امکان 
مجـــازات او وجـــود داشـــته باشـــد 

می خواهـــم کـــه قصاص شـــود.
قاضی از شـــاکی پرسید: اگر امکان 
قصاص وجود نداشته باشد حاضر 

هستی دیه دریافت کنی؟
شاکی جواب داد: بله

از آنجایی که متهم کماکان متواری 
بـــود، قاضـــی دســـتور داد پزشـــکی 
قانونـــی امـــکان اجـــرای قصـــاص را 

مورد بررســـی قـــرار دهد.
در جلســـه بعـــدی دادگاه پزشـــکی 
قانونـــی در گزارشـــی اعـــالم کـــرد به 
دلیل ترس از سرایت و نبود امکان 
رعایـــت تســـاوی، شـــرایط قصـــاص 

عضـــو فراهم نیســـت.
به ایـــن ترتیب قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 
گـــزارش پزشـــکی قانونـــی و مدارک 
موجـــود در پرونـــده، متهـــم را بـــه 
صـــورت غیابی از حیث ایـــراد جرح 
عمـــدی با ســـالح ســـرد منتهـــی به 
نقص عضو به دو ســـال حبس و دو 
ســـال اقامت اجباری در شهرستانی 
دورافتـــاده و همچنیـــن به پرداخت 
نصـــف دیـــه کامـــل بابـــت نابینایی 
چشـــم راســـت و پرداخـــت دوصدم 
دیه کامل بـــه خاطر جراحت ناحیه 

پیشـــانی محکوم کردند.

مجازات حبس، تبعید و دیه 
برای متهمی که فراری است

مـــرد جوانـــی که بـــرادر خـــود را بـــا ضربات چاقـــو به قتل 
رســـانده بـــود، در صحنه جنایت بازداشـــت شـــد.

به گزارش تســـنیم، بعد از اعالم درگیـــری مرگبار 2 برادر، 
مأمـــوران کالنتـــری 16۰ خزانه و تیمـــی از کارآگاهان اداره 
دهـــم پلیـــس آگاهـــی به همـــراه محمـــد جواد شـــفیعی، 
بازپـــرس ویژه قتل شـــعبه پنجم دادســـرای امـــور جنایی، 

راهـــی محل حادثه شـــدند.
تیـــم جنایـــی پس از حضور در محل حادثه با جســـد مرد 
حـــدوداً ۴۰ســـاله ای مواجه شـــدند کـــه از ناحیه ســـینه و 
شـــکم هدف ضربـــات چاقو قرار گرفته و به قتل رســـیده 

بـــود. بـــرادر مقتـــول کـــه در صحنه جـــرم با لبـــاس خونی 
حاضـــر بـــود خود را به عنـــوان قاتـــل معرفی کرد.

تحقیقـــات تیـــم بررســـی صحنـــه جرم نشـــان از ایـــن بود 
بـــرادران درخانه درگیر شـــده اند و مقتـــول در جریان نزاع 

بـــا ضربه چاقو به قتل رســـیده اســـت.
قاتل 35ساله در بازجویی گفت: برادرم معتاد به شیشه 
بـــود و در درگیری ناگهـــان چاقویی از جیبش در آورد و به 
مـــن حمله کـــرد، چاقو را از دســـت بـــرادرم گرفتم و چند 
ضربه به شـــکم و سینه اش زدم. همه چیز در یک لحظه 

اتفاق افتاد. نمی خواســـتم او را بکشم.

با دستور محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه 
پنجـــم دادســـرای امـــور جنایی، مقتـــول بـــرای معاینات 
دقیق تـــر بـــه پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و متهـــم برای 
روشـــن شـــدن زوایای پرونده در اختیار کارآگاهان اداره 

دهـــم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.

برادرکشی  با ضربات چاقو در خزانه

 ۳ سارق خارجی تبلیغ کنندگان سایت های شرط بندی در دام پلیس فتا
با 210 کیلو زعفران صادراتی دستگیر شدند 11نفر از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی 

در ایـــام جام جهانی توســـط پلیس فتا شناســـایی 
و دســـتگیر شدند.سرهنگ داود معظمی گودرزی 
رئیـــس پلیـــس فضـــای تولیـــد و تبـــادل اطالعات 
پایتخت در این باره گفت: با دریافت گزارش مبنی 
بر دعوت کاربران به سایت های قمار و شرط بندی 
توســـط چنـــد کانـــال و گـــروه تلگرامـــی، پیگیـــری 

موضوع در دســـتور کار پلیس فتـــا قرار گرفت.
وی تصریـــح کـــرد: کارشناســـان پلیس فتـــا تهران 
متوجه شـــدند 1۰ کانـــال و گروه تلگرامی که بیش 

از 2 میلیـــون نفر دنبال کننـــده دارد، برخی کاربران 
فضـــای مجازی را بـــا تبلیغات فریبنده به ســـمت 
ســـایت های شـــرط بندی هدایـــت کـــرده و در ازای 

ایـــن کار مبالغ زیـــادی گرفتند.
معظمی گودرزی افزود: افســـران ســـایبری پلیس 
فتـــا پایتخـــت پـــس از بررســـی های اطالعاتـــی و 
تخصصـــی، موفـــق شـــدند 11 نفـــر از افـــراد اصلی 
گرداننـــده ایـــن کانال هـــا و گروه هـــای تلگرامـــی را 
شناســـایی کننـــد. پـــس از تشـــریفات قضایی این 
افراد دســـتگیر و در اختیار پلیس فتا قرار گرفتند.

اعضـــای یـــک بانـــد ســـرقت اتباع خارجـــی که با دســـتبرد به یـــک کارگاه 
بســـته بندی خشـــکبار در حاشـــیه مشـــهد، بیش از 21۰ کیلوگرم زعفران 
را ســـرقت کرده بودند، توســـط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
دستگیر شدند.سرهنگ جواد شفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی درباره جزئیات این پرونده گفت: بیست و پنجم دی ماه گذشته، 
خبر دســـتبرد به یک کارگاه بســـته بندی خشکبار و سرقت 21۰ کیلوگرم 
زعفران صادراتی به پلیس گزارش شـــد. در بازرســـی دقیق کارگاه توسط 
پلیس مشخص شد سارقان از روی دیوار وارد کارگاه بسته بندی شده اند 

و با بســـتن دســـت و پای نگهبان، او را در یک اتاق زندانی کرده اند.

 باند تولید داروهای تقلبی 
ترک اعتیاد متالشی شد

یـــک  یـــی  قضا دســـتور  بـــا 
شـــبکه بزرگ تولیـــد زیرزمینی 
داروهـــای تقلبـــی تـــرک اعتیاد 
روانگـــردان،  قرص هـــای  و 
آن  ســـرکردگان  و  متالشـــی 

دســـتگیر شـــدند.
بـــه گـــزارش ایلنـــا، دادســـتان 

تهـــران در ایـــن باره گفت: بـــا همکاری فرماندهـــی انتظامی تهران 
بزرگ، در یک عملیات، شـــبکه گســـترده تولید زیرزمینی داروهای 
تقلبـــی تـــرک اعتیـــاد، متـــادون و مخدر در اســـتان تهـــران منهدم 
شـــد. در این عملیـــات کارگاه فرآوری داروهـــای تقلبی ترک اعتیاد 
شناسایی شد که طی آن بیش از ۴ میلیون حبه قرص متادون و 
مقادیر زیادی شربت تریاک و شربت متادون کشف و ضبط شد.

علی صالحی افزود: این شـــبکه زیرزمینی کـــه به صورت خانوادگی 
در ســـطح کشور فعالیت می کرد با استفاده از روش های متقلبانه 
و بـــا همـــکاری عطاری های غیر مجـــاز داروهای ترک اعتیـــاد، انواع 
قرص های متادون، شـــربت تریاک و ده ها داروی دیگر که نیاز به 
تجویز پزشـــک دارد را به صورت غیر مجاز به فروش می رســـاندند.

بـــه گفتـــه دادســـتان تهـــران، اقـــالم مکشـــوفه به صـــورت حرفه ای 
بسته بندی شده بودند اما حاوی قرص ها و شربت های غیرمجازی 
بودنـــد که در صـــورت مصرف، عوارض خطرناکی می تواند داشـــته 
باشـــد.صالحی با اشـــاره به اینکه داروهای پزشـــکی صرفاً با تجویز 
پزشـــک و داروخانه های مجاز باید تهیه شـــوند، تأکید کرد: در این 
پرونـــده همچنیـــن بـــرای عطاری هـــای متخلفـــی که با این شـــبکه 
زیرزمینی همکاری داشـــتند، پرونده قضایی تشـــکیل شده است.

صالحی گفت: شش نفر از نفرات اصلی این باند در یک عملیات 
ضربتی هماهنگ در تهران، شـــهریار و پاکدشـــت با دستور مرجع 

قضایی، دستگیر شدند

کامران علمدهی/   مردی که متهم است با چاقو چشم پسر جوانی 
را کور کرده در حالی از سوی قضات دادگاه کیفری یک استان 
تهران به حبس، تبعید و دیه محکوم شد که با گذشت 3 سال از 
این ماجرا همچنان فراری است.

 قتل پسر خردسال
 توسط معتــــاد شیشه ای

بازداشت 124 شـــرور
در طرح اقتدار پلیس امنیت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 12۴ شرور در هشتمین مرحله 
از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی در پایتخت خبر داد.

ســـردار حســـین رحیمی گفت: طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی دوشنبه 
شـــب در یورش به مخفیگاه های اوباش، قماربـــازان، مجرمان و متخلفانی 
کـــه در پایتخـــت النه کـــرده بودند اجـــرا شـــد. از 12۴ نفر اوباش دســـتگیر 
شـــده، 63 نفر اشـــراری بودند که اقدام به تخریب، نزاع و درگیری کرده و 

23 نفـــر در باند توزیع مشـــروبات الکلی و مـــواد مخدر بودند.
رحیمی با بیان اینکه 1۷ نفر از دستگیرشدگان مراکز قمار و فساد داشتند 
و بـــرای نوامیـــس مـــردم مزاحمت ایجاد می کردنـــد، افـــزود: از متهمان 1۷ 
قبضه ســـالح جنگی و شـــکاری، 31 قبضه شبهه سالح، ۷۴2 عدد فشنگ 
جنگی و بیش از 1۷۰ ســـالح ســـرد کشف و ضبط شـــد.وی درباره اقدامات 
پلیـــس فتـــا در ایـــن طرح گفت: 3۷ متهـــم در حوزه جرایـــم فضای مجازی 
دســـتگیر شدند که 3هزار و 9۰ نفر شاکی داشتند.فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ افزود: یکی از کشـــفیات عجیب این طرح انهدام باند چاپ و انتشـــار 
کتبـــی بـــا عناوین جعلی »خلیج عربی« بود که در یکی از شـــهرهای اطراف 
پایتخـــت منتشـــر می شـــد. در ایـــن عملیات ٢١ هـــزار جلد کتاب کشـــف و 
عوامل آن که برخی از این کتاب ها را برای ارســـال به کشـــورهای همســـایه 

چاپ کرده بودند در تله اطالعاتی قرار گرفته و دســـتگیر شـــدند.


