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مهار آتش سوزی در کارگاه تولیدی 
قطعات پالستیکی فیروز بهرام

شــهروند| یک کارگاه تولیــدی قطعات 
پالســتیکی در شــهرک فیروز بهرام در میان 

شعله های آتش سوخت.
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهــران درباره 
آتش ســوزی یک کارگاه در شهرک فیروز بهرام 
روز چهارشــنبه  گفــت: »ســاعت 17:21 
آتش ســوزی این کارگاه کــه تولیدی قطعات 
پالستیکی بود، اعالم شد و بالفاصله سه ایستگاه 
آتش نشانی به همراه تجهیزات پشتیبانی شامل 
خودروی دستگاه تنفســی و فوماتیک به محل 

اعزام شدند.«
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران با اشــاره به این که 
محل آتش گرفته یک ســوله قدیمی مسقف 
به وســعت حدود 600 متر بــود، ادامه داد: 
»در داخل این ســوله مقدار زیادی قطعات 
پالستیکی وجود داشت که دچار آتش سوزی 
شــده بودند. زمانی که آتش نشانان به محل 
رسیدند، بخش زیادی از ســوله شعله ور بود 
و آتش به سرعت در حال ســرایت به انبارها 
و کارگاه های مجاور بود. آتش نشانان از چند 
طرف عملیات را آغاز کردند و موفق شــدند 
 که به ســرعت آتــش را تحت کنتــرل خود

در بیاورنــد و از ســرایت آن به ســوله ها و 
انبارهای اطراف جلوگیری کنند.«

وی با بیان این که در این حادثه کســی دچار 
مصدومیت نشــد، گفــت: »در ادامــه نیروها 
مشغول انجام عملیات نهایی یعنی ایمن سازی و 

لکه گیری شدند.«

رد ارتباط آتش زنندگان مسجد 
شمال  شرق تهران با گروه های 

شیطان پرستی
میزان| متهمان آتش زدن مسجدی در شمال 
 شــرق تهران ادعا کردند تحت تأثیر برنامه های 

ماهواره ای دست به این کار زده اند.
سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران 
در حاشیه طرح برخورد با قاچاقچیان و معتادان 
تهران در مورد آخرین وضــع پرونده تیراندازی 
به اماکن عمومی سطح شهر گفت: »با شناسایی 
عوامل این حادثه که تحت تأثیر القائات ماهواره 
بودند، این اقدامات در سطح شهر تهران متوقف 

شد. این افراد عمدتا افراد کم  سن  و  سال بودند.«
وی با رد موضوع دخالت عوامل شیطان پرستی 
در حادثه آتش زدن مسجد جواداالئمه در شمال 
شرق تهران گفت: »عوامل این حادثه دستگیر 
شــدند و در بازجویی های اولیه اعــالم کردند 
که تحت تأثیر ماهواره بودنــد و هیچ ارتباطی با 

گروه های شیطان پرستی ندارند.«
رئیس پلیــس تهــران در مــورد جمع آوری 
معتادان متجاهر گفــت: »با اجرای طرح پلیس 
تهران از 24 ســاعت گذشته موفق شدیم 820 
معتاد متجاهــر را در منطقه 12 شناســایی و 
دســتگیر کنیم. در پاکســازی منطقه شوش، 
هرندی و مولــوی 225 فروشــنده موادمخدر 

شناسایی و دستگیر شدند.«
رحیمی از انهدام 3 باند سوداگر مرگ در تهران 
خبر داد و گفت: »از هشت عضو دستگیر شده این 
باندها 870 کیلوگرم موادمخدر به ویژه هرویین 

کشف شد.«

حمله اراذل  و اوباش به یک 
آرایشگاه زنانه در تبریز 

مهر| اراذل  و اوباش به یک آرایشــگاه زنانه در 
تبریز حمله کردند و طال و جواهرات حاضران در 

آرایشگاه را به سرقت بردند.
شامگاه سه شنبه چهار مرد در حالی  که قمه در 
دست داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرک ارم 
تبریز حمله کردند. این اوباش بعد از دیدن ترس و 
وحشت حاضران در آرایشگاه، آنها را تهدید کردند 
و طال و جواهرات بانوان حاضر در آرایشــگاه را 
دزدیدند. آنها بعد از این سرقت پا به فرار گذاشتند 

و تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

قتل برای سرقت یک رأس گوسفند
شهروند| مردی کــه در روستای مالک اشتر 
بخش شاوور شــوش برای ســرقت یک رأس 

گوسفند دست به جنایت زده بود به دام افتاد.
مصطفی یوسفی، رئیس دادگاه بخش شاوور 
شهرستان شوش در این باره گفت: »این حادثه 
بامداد 23 اســفند ۹5 در روســتای مالک اشتر 
بخش شــاوور شــوش رخ داد که در جریان آن 
چهار ســارق مسلح با کالشــینکف یک  نفر را 
کشته و یک رأس گوسفند را به سرقت بردند. فرد 
دستگیر شده 28ساله است که از وی یک قبضه 
کالشینکف کشف شد و سه متهم دیگر همچنان 

فراری و تحت تعقیب هستند.«
رئیــس دادگاه بخش شــاوور شــوش در 
خوزســتان از تالش شــبانه روزی سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، پلیس آگاهی و پلیس 
اطالعات شهرســتان شــوش در شناسایی 
عوامل قتل در روســتای مالک اشتر تقدیر و 
تشکر کرد. به  گفته اهالی روستا تنها سرمایه 
مرد روستایی 50 ساله سه رأس گاو و 2رأس 
گوســفند بود که در جریان حمله مسلحانه 
چهار نفر به منزل وی با شلیک 2 گلوله جان 

باخت.

ذره بين

شهروند| تجاوز به پســربچه ای معلول در 
یکی از محــالت جنوب غرب تهران؛ پرونده ای 
که در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران به 
جریان افتاده است. در این حادثه تکان دهنده، 
نوجوان 13ســاله بــا تهدید چاقــوی یکی از 
اراذل واوباش محل قربانی آزار جنســی شــد. 
قربانی ایــن حادثه یــک معلول جســمی و 
حرکتی اســت. ایــن پرونده بــا مراجعه این 
نوجوان و خانواده اش در دادسرا به جریان افتاد 
و پزشــکی قانونی هم تجاوز به این نوجوان را 
تأیید کرد. متهم این حادثه پس از چند هفته 
شناسایی و دســتگیر شد. متهم پس از حضور 
در دادسرای جنایی تهران و تفهیم اتهام با قرار 

قانونی بازپرس پرونده بازداشت شد.
تجاوز در خیابان

ایــن حادثه اول تیرماه  ســال جاری در یکی 
از خیابان هــای فرعــی پاســگاه نعمت آبــاد 
تهران اتفاق افتاد. شــهروز همــراه با تعدادی 
از دوستانش به مســجد محل رفته بود که در 
مسیر برگشــت به خانه با یکی از اراذل واوباش 
محل روبه رو شد. پویا یکی از جوانان های همان 
محل با چاقو به سمت شهروز و دوستانش آمد. 
همه بچه ها از ترس پا به فرار گذاشتند. هرکس 
به ســمتی دوید و تا جایی که می توانستند از 
محل دور شــدند، اما در این میان شــهروز به  
خاطر معلولیتی که داشــت، سرعتش از همه 
آنها کمتر بــود. با این وجود او همه تالشــش 
را کرد تا از چنــگ پویا بگریزد، امــا فایده ای 
نداشت، او فرار می کرد و پویا با چاقویی که در 
دست داشت، به ســرعت به او نزدیک می شد. 
در نهایت پویا به او رســید و با تهدید چاقو او را 
با خودش به مکان خلوتی برد و نقشه شومش 
را عملی کــرد و او را در همان حــال رها کرد. 
شهروز قربانی آزار جنسی این جوان قداره کش 
شد که بعد از این حادثه هولناک به خانه رفت 

و ماجرا را برای خانواده اش بازگو کرد. 
دو روز بعــد از این حادثه، خانواده شــهروز 
با مراجعه به دادســرای جنایــی تهران، اعالم 
شکایت کردند. رسیدگی به پرونده این تجاوز 
به شــعبه چهارم و بازپرس صیفی سپرده شد. 
پدر شــهروز در اظهاراتش بــه بازپرس گفت: 
»قبل از ظهر بود که پسرمان همراه با چند نفر 
دیگر از دوســتانش برای نماز به مسجد محل 
رفته بود. معموال هر روز به مسجد می رود. بعد 
از نماز در مسیر برگشــت جوانی ناشناس سد 
راه آنها می شود و با چاقو آنها را تهدید می کند. 
آنها هم ســعی می کنند از دست او فرار کنند، 

اما شــهروز به دلیل این که مشــکل حرکتی 
دارد، موفق به فرار نمی شود و در کنار خیابان 
مورد تعرض قرار می گیرد.« مادر شــهروز هم 
در ادامه صحبت های همسرش گفت: »پسرم 
وقتی به خانه رســید، رفتار عجیبی داشــت. 
صورتش ســرخ شــده بود و با کســی حرف 
نمی زد، من بالفاصله متوجه رفتار غیرعادی او 
شدم. ابتدا سعی داشت موضوع را از من مخفی 
کند اما وقتی اصرار مــن را دید، همه اتفاقاتی 
که برایش رخ داده بود را برای من تعریف کرد. 
من شوکه شــده بودم، نمی دانســتم باید چه 
کار کنم، هم عصبانی بودم و هم برای شــهروز 
دلم می ســوخت، صبر کردم تا پدرش به خانه 
آمد، موضوع را به او گفتــم و تصمیم گرفتیم 
که شــکایت کنیم. چطور یک انسان می تواند 
چنین رفتاری داشته باشــد، این رفتار با یک 
بچه معلول..! حتی حیوانات هم چنین رفتاری 
ندارند.« خانواده شهروز در پایان اظهاراتشان 
درخواست اشد مجازات برای عامل این حادثه 

را داشتند. 
شناسایی و دستگیری متهم

به  دنبال طرح شــکایت خانواده شــهروز، 
بازپرس صیفی دســتور تحقیقات درخصوص 
این پرونده را صادر کرد و همزمان این نوجوان 
را به پزشــکی قانونی معرفی کــرد. در ادامه 
رســیدگی به این پرونده بازپرس سایر شهود 
این ماجرا را احضار کرد. شــاهدان که همان 
دوستان شهروز بودند، همه ماجرا را همان طور 
برای بازپــرس بازگو کردند. از ســوی دیگر، 
جواب پزشــکی قانونی هم پس از چند هفته 
اعالم شد. تجاوز به شهروز نظر قطعی پزشکی 
قانونی بود. بازپرس پرونده با توجه به شواهد و 
مدارک موجود دســتور بازداشت پویا را صادر 
کرد. مامــوران پلیس در تحقیقــات میدانی 
موفق به شناســایی محل سکونت برادر متهم 
شدند. در ادامه بررســی ها مشخص شد، پویا 
جوانی 26ســاله در یکی از خیابان های محله 
پاســگاه نعمت آباد زندگی می کند. درنهایت 
پلیــس او را در خانه اش دســتگیر کرد. متهم 
پس از دســتگیری سعی داشــت خودش را 
بی گناه نشــان دهد، امــا درنهایت به جرمش 
اعتراف کرد. پویا پس از انتقال به دادســرای 
جنایی تهــران در برابر بازپــرس پرونده قرار 
گرفت. او ضمن اعتراف به تجــاوز به نوجوان 
معلول، قاضــی صیفی گفت: »مــن به زور و 
تهدید این کار را انجام نداده ام. قبول دارم که 
با شهروز رابطه داشــتم، اما این کار را با تهدید 

چاقو نکرده ام.« امــا پویا درحالی این اظهارات 
عجیب را مطرح کرده اســت کــه پیش از این 
همه دوســتان و همراهان شــهروز برعلیه او 
شهادت داده اند و پزشکی قانونی هم تجاوز به 
این نوجوان معلول را تأیید کرده اســت. این 
پرونده درحال حاضر در دادســرای ناحیه 27 
تهران در جریان اســت و به دســتور بازپرس 
تحقیقات بیشتر درخصوص این پرونده ادامه 

دارد.
کاهش جرایم جنسی با آموزش جنسی

اما آزار جنسی کودکان و نوجوانان به همین 
پرونده یا چند پرونده مشــابه ختم نمی شود. 
تجاوز و آزار و اذیت جنســی در سنین پایین 
پدیده ای اســت که در چند وقــت خبرهای 
زیادی درباره آن منتشــر شده است که حتی 
برخی از آنها مانند پرونــده آتنا منجر به قتل 
هم شــد. پلیس بارها نســبت بــه مراقبت از 
کودکان و آموزش هــای الزم در جهت کاهش 
بروز چنین حوادثی هشــدار داده است. با این 
وجود اما این مسأله ای نیست که تنها با هشدار 
و اطالع رســانی بتوان آن را کنترل و مدیریت 
کرد. به گفتــه امید ملکی، جامعه شــناس و 
استاد دانشــگاه آموزش جنســی تنها راهکار 
عملی برای کاهش این گونه جرایم است. او که 
معتقد است، بروز چنین جنایت هایی ریشه در 
پایین بودن آگاهی و آموزش های جنســی در 
جامعه دارد، در این باره به »شهروند« می گوید: 
»در کشــور ما به آموزش های جنســی کمتر 
توجه می شود. این آموزش ها نقش موثری در 
کاهش آسیب ها دارد. این آموزش ها می تواند 
هم برای گروه آســیب پذیر موثر باشــد و هم 
باعث جلوگیری از بروز این جرایم شود، حتی 
به عقیده من، آموزش های جنســی می تواند 
تعداد متهمان و افراد در معرض خطر ارتکاب 
به این اعمال را هم کاهش دهد.« او با اشــاره 
به خطرها و آسیب هایی که در کمین کودکان 
و نوجوانــان در جوامع امروزی اســت، ادامه 
می دهد: »آزار و تجاوز جنســی بــه کودکان 
در همه جوامع وجــود دارد، اما همان طور که 
گفتم، نقش آموزش می تواند از شــدت آن کم 
کند. از سوی دیگر آموزش مهارت های زندگی 
از ســوی خانواده به کودکان هــم خیلی مهم 
است. در کمتر خانواده ای به کودک »نه« گفتن 
را آموزش می دهند. مهارت برقراری ارتباط با 
غریبه هــا. مراقبت از خــود در فضاها و اماکن 
عمومی، اینهــا موضوعاتی اســت که والدین 
وظیفه دارند به کودکان خود آموزش دهند.« 

ملکی شناخت خطرات موجود بالقوه در محل 
زندگی و شناخت و آموزش راهکارهای مقابله 
را هم یکی دیگر از عوامــل موثر در این زمینه 
می داند: »بــه هرحال بایــد پذیرفت فرهنگ 
حاکــم در مناطق مختلــف تفاوت هایی دارد. 
بــرای مثال، در تهــران بافت هــای قدیمی و 
جنوب شهر بیشــتر در معرض جرم قرار دارد. 
این واقعیتی اســت که بایــد آن را پذیرفت. 
برای مثــال همچنان در محله هــای جنوبی 
شــهر می توان کودکانــی را دید کــه مانند 
سال های دور با دوستانشــان درحال بازی در 
کوچه و خیابان هستند. درحالی که در شمال 
شــهر کمتربچه ای بدون والدینش در اماکن 
عمومی دیده می شــود. به همین دلیل عمده 
این بزه ها در مناطق جنوب و حاشیه شهر رخ 
می دهد. ســاکنان در این مناطــق باید توجه 
 بیشتری به کودکان و اقشار آسیب پذیر داشته

باشند.« 
درهمین حال، مصطفی تبریزی روانشناس 
اجتماعــی معتقــد اســت؛ متولــی اصلــی 
آموزش های جنسی در کشور آموزش وپرورش 
اســت که به دالیــل مختلــف تاکنــون به 
وظایفش در این خصوص عمل نکرده اســت. 
او در این باره به »شهروند« می گوید: »آموزش 
می تواند همزمان از قربانی شــدن و ارتکاب به 
خشــونت ها و تجاوزهای جنســی جلوگیری 
کند. این که افرادی در سنین جوانی دست به 
چنین رفتارهای غیراخالقی و تکان دهنده ای 
می زنند، ریشــه در مســائل مختلفی دارد که 
دلیل همه آنها به تابوهای جنســی در جامعه 
بر می گــردد. تقریبــا همه مــردم در معرض 
ارتباط جنسی هستند، اما آموزش و اطالعات 
از منابع معتبر در این زمینه تقریبا صفر است. 
در این شــرایط اســت که منابع غیررسمی و 
صحبت های درگوشی همه دانسته های جامعه 
از مسائل جنسی می شود. غریزه جنسی امری 
است که نیاز به آگاهی و آموزش دارد، اما نظام 
آموزشــی ما تنها به درس و نمره خالصه شده 
و خانواده هــا نیــز دنبالــه روی همین نگرش 
غلط هســتند. درحالی که پرورش و توجه به 
نیازهای اساسی انســان فراموش شده است. 
فرهنگ عمومــی هم عالقه ای نــدارد به این 
موضوع ورود کند. اما در پســتو و نهان درباره 
موضوعات جنســی صحبت می کنند. در این 
شرایط یک کودک چطور می تواند از خودش 
در برابر آســیب های اجتماعی از این دســت 

محافظت کند.«

آژير

خودزنی پس از قتل همسر
شهروند| یک مرد پس از درگیری خانوادگی در 
شهرستان قلعه گنج همسر خود را با ضربات چاقو 
به قتل رساند. سجاد افشارمنش دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان قلعه گنج، در تشریح جزییات 
این خبر، گفت: »پس از کسب گزارشی مبنی بر 
وقوع یک نزاع خانوادگی در یک منزل مسکونی در 
روستای سرتک اولیا از توابع شهرستان قلعه گنج، 
بالفاصله بازپرس پرونده به همراه کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرســتان در محل حادثه حاضر شدند. 
پس از تحقیقات اولیه میدانی در محل وقوع جرم 
مشخص شــد بر اثر نزاع خانوادگی بین یک زن و 
شوهر، زن جوان بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده است. قاتل پس از ارتکاب جنایت 
اقدام به خودزنــی و واردکردن ضربــات چاقو به 
ســمت خود کرد که بالفاصله با دخالت پدر وی و 
سایر همسایگان چاقو از دست وی گرفته شد و این 
زن و شوهر به بیمارستان منتقل شدند، اما زن بر 
اثر خونریزی زیاد فوت کرد.« دادستان قلعه گنج 
با بیان این که متهم فاقد سابقه کیفری است، افزود: 
»تحقیقات تکمیلی در این رابطه در شعبه بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج 
ادامه دارد و متهم نیز با قرار بازداشت موقت روانه 

زندان شده است.«

 پایان کمین 6 کالهبردار حرفه ای
در سایت دیوار

شهروند| باند کالهبرداران سایت دیوار توسط 
پلیس فتای شهرســتان فردیس متالشی شد و 
در این زمینه 6نفر دستگیر شدند. سرهنگ کریم 
بیات جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز در 
مراسم گشایش ساختمان پلیس فتای شهرستان 
فردیس گفت: »این باند در ســایت دیــوار اقدام 
به 420 میلیون ریال کالهبرداری از شــهروندان 
کرده بودند.« وی به شــگرد کالهبرداری این باند 
اشاره کرد و گفت: »اعضای این باند با درج آگهی 
فروش لوازم  خانگی در سایت دیوار و جلب اعتماد 
شهروندان اقدام به دریافت بیعانه از آنها می کردند 
که با هوشیاری ماموران پلیس فتا شناسایی و به 
مراجع قضائی معرفی شــدند. بیش از 60 شاکی 
به همین شیوه و شــگرد مورد کالهبرداری قرار 

گرفتند که احتمال افزایش شاکیان وجود دارد.«

انفجار منزل مسکونی در اردبیل
شهروند| نشت گاز شهری موجب انفجار منزل 
مسکونی در خیابان خیرین اردبیل شد. محمدرضا 
یعقوبی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اردبیل در حاشــیه بازدید از این منزل مسکونی 
گفت: »این خانه بعدازظهر چهارشنبه در خیابان 
خیرین به دلیل نشتی گاز شهری و پرشدن گاز در 
داخل خانه، منفجر شد. در پی شدت انفجار همه 
اسباب و لوازم طبقه همکف این ساختمان دو طبقه 
در آتش سوخت و در طبقه دوم نیز انفجار موجب 
شکستگی شیشه پنجره ها شد.« وی با بیان این که 
شــدت انفجار به خانه مجاور نیز خســاراتی وارد 
ساخته است، ادامه داد: »از جمله این که شیشه های 
پنجره خانه مجاور شکسته اســت. در زمان بروز 
حادثه سه نفر ســاکنان آن حضور نداشتند و به 
همین دلیل حادثه خسارت جانی نداشته است. 
علت حادثه سوراخ شدن شیلنگ گاز بخاری و نشت 
گاز و در ادامه جمع شــدن گاز در منزل مسکونی 
بوده است. با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی 

حریق اطفا شده است.«

اسیدپاشی پدر و پسر بر روی یکدیگر
شهروند| پدر و پسر پس از این که با هم درگیر 
شــدند، بر روی یکدیگر اسید پاشــیدند و هر دو 
مجروح شــدند. علی پاکدل، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان بجنورد درباره جزییات این پرونده 
گفت: »صبح روز چهارشنبه در پی تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی مبنی بر وقوع یک درگیری 
و اسیدپاشــی در یکی از محله های شهر بجنورد 
بالفاصله ماموران در محل حاضر شــدند. با توجه 
به حساســیت موضوع بالفاصله تحقیقات آغاز و 
در بررسی های نخست مشخص شد که پسری به 
محل کار پدرش مراجعه کرده و به خاطر اختالف 
با هم درگیر شدند.در این درگیری ابتدا پدر بر روی 
پسر 24ساله اش اســید می ریزد و پسر از ناحیه 
گردن آسیب می بیند. در ادامه درگیری پسر نیز 
روی پدرش اسیدپاشــی می کند که پدر از ناحیه 
چشم آسیب دیده است. بالفاصله مصدومان توسط 
عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافته و تحت 
مداوا قرار گرفتند. کارهای درمانی برای مصدومان 
انجام گرفته و در این خصوص پرونده تشکیل شده 

است و در دست بررسی است.«

قاتل ستایش در مألعام اعدام می شود
برنا| حکم اعــدام قاتل ســتایش در مألعام 
اجرا نمی شود. غالمحسین اســماعیلی، رئیس 
دادگستری اســتان تهران در این باره گفت: قاتل 
ستایش روز 27 مهر ماه اعدام می شود. حکم قاتل 
در مألعام اجرا نمی شود. 23 فروردین   سال گذشته 
بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختربچه 
6 ساله افغانستانی در روســتای خیرآباد ورامین 
تحویل مراجع قضائی شد. گزارش حاکی از آن بود 
که ستایش قریشی که به  گفته پدر او 22فروردین 
برای خرید بستنی از منزل خارج شده بود، دیگر 
به خانه بازنگشــته اســت. در تحقیقات نخست 
مشخص شد که پسر 17ساله همسایه او را ربوده 

و پس از تجاوز به قتل رسانده بود.
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 تجاوز به نوجوان معلول
در خیابان
 جامعه شناس و استاد دانشگاه 
در گفت وگو با »شهروند«: آموزش 
مهارت های زندگی از سوی خانواده ها به 
کودکان خیلی مهم است
  متهم در حالی، اتهام تجاوز را انکار 
می کند که پزشکی قانونی این موضوع 
را تایید کرده است
 روانشناس اجتماعی:
آموزش های جنسی جرایم و آزار و 
اذیت های جنسی را کاهش می دهد

 روایت »شهروند«  از حادثه تکان دهنده ای که
در یکی از محالت جنوبی پایتخت رخ داد

شــهروند| اعضای بــدن ســتوان  دوم 
»روح اهلل میرزایــی« مامور انتظامی اســتان 
فارس که در حین اعزام به ماموریت شــهید، 

با اعالم رضایت خانواده اش اهدا شد.
ســردار احمد علــی گــودرزی، فرمانــده 
انتظامی اســتان فــارس در این بــاره گفت: 
»ســاعت 13روز هفدهم مهر براساس اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی 110 در خصوص 
وقوع یک واژگونی خودرو در جاده الرستان- 
جهرم، بالفاصله ماموران برای بررسی موضوع 

به محل مورد نظر اعزام می شوند.
مأمــوران در محــل مشــاهده می کننــد 
که یک دســتگاه خودرو زانتیا بــه رانندگی 
ســتوان دوم »روح اهلل میرزایی« از کارکنان 
قرارگاه صالحین فرماندهی انتظامی اســتان 
فارس به گاردریل کنار جــاده برخورد کرده 
است که مصدوم توســط عوامل اورژانس به 
بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل می شود. بر 
اثر شدت جراحات وارده ستوان دوم »روح اهلل 

میرزایــی« روز سه شــنبه در بیمارســتان 
پیمانیه شهرستان جهرم جان باخت.«

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان این که 
ستوان دوم میرزایی برای انجام ماموریتی به 
جنوب استان اعزام شده بود، گفت: »خانواده 
مرحــوم میرزایی بــا حضور در بیمارســتان 
پیمانیه موافقت و رضایت خود را برای اهدای 
اعضای بدن ایــن مامور دالور نیروی انتظامی 

استان اعالم کردند.«
ســردار گــودرزی ضمن طلــب مغفرت و 
آمرزش برای این مرحوم و صبر برای خانواده 
وی گفت: »اهدای اعضای بدن این مامور ناجا 
نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری ماموران 
نیروی انتظامی است که پس از مرگ نیز خیر 
آنها به مردم می رســد. مرحوم ســتوان دوم 
»روح اهلل میرزایی« از کارکنان دالور و شجاع 
بود کــه در چند عملیات دیگــر مورد اصابت 
گلوله اشــرار مســلح قرار گرفته و به درجه 

جانبازی نیز نایل شده بود.«

تسنیم| گمرک ایــران 758 بشکه پیش ساز 
موادمخدر صنعتی از نوع هرویین را کشف کرد.

ماموران گمرک شهید رجایی به یک کانتینر 
کاالی ترانزیتی که از سوی یک شرکت حمل ونقل 
بین المللی تحت عنوان روغن از کشــور تایوان 
بارگیری شــده بود و به مقصد کشور افغانستان 
ترانزیت می شــد، مشکوک می شــوند. با رصد 
اطالعات سامانه جامع گمرکی ماموران گمرک 
دستور توقف ادامه فرآیند انجام تشریفات گمرکی 
برای ترانزیت این محموله به افغانستان را صادر و 
محموله برای بررســی های بیشتر توقیف و فک 
پلمپ و درنهایت پس از تخلیه، ارزیابی فیزیکی 
می شود. در بازرسی و ارزیابی این کانتینر توسط 
ماموران گمرک شــهید رجایی که تحت عنوان 
روغن اظهار شــده بود، مشخص شــد که 210 
گالن مجموعا 4200 لیتر حــاوی روغن و بقیه 
شــامل 758 گالن مجموعا به وزن 15160 لیتر 
حاوی مایع بی رنگ اسیدی با بوی تند است. مواد 
شیمیایی مکشــوفه پس از آزمایش دقیق از نوع 

قوی اسید انیدرید استیک تشخیص داده شد که 
ماده اولیه ســاخت هرویین است. قیمت هر لیتر 
از این اسید در کشور افغانستان 1300دالر است. 
این چهارمین محموله پیش ســازی است که در  
سال جاری توسط گمرکات کشور توقیف می شود.

کشفیات پیش ساز موادمخدر توسط ماموران 
گمرک در نیم سال اول ســال جاری صد درصد 
افزایش داشته است و ماموران گمرک موفق شدند 
در این مدت بیش از 37 تن پیش ساز موادمخدر 

که عمدتا هم ترانزیتی بود را، کشف کنند.

کشف ۷5۸ بشکه پیش ساز موادمخدر صنعتی در گمرکاهدای عضو مامور پلیس شهید پس از مرگ مغزی


