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اخبار کوتاه

 2برادر باند برمودا اعدام شدند

گردانندگان باند برمودا بخاطر آزار شیطانی 36
زن و دختر به اعدام محکوم شــدند که صبح
دیروز  2برادر دار زده شــدند.به گزارش رکنا،
آنهــا با اعضای دیگر باند زنــان و دختران را
به جنگلهای گرگان میکشــاندند که و پس
از تجــاوز وحشــیانه قربانیــان را در محلهها
خلوت رها کرده و میگریختند.زن جوانی که
شــب بیست و پنجم آبان ســال  92از چنگ
بانــد معروف به «برمودا» در مشــهد گریخته
و خود را به نیروهای انتظامی رســانده بود به
ماموران گفت :به همــراه فرزندم کنار خیابان
منتظر تاکســی بودم که یک خودروی سواری
مقابلم ترمز زد من هم وقتی دیدم زن جوانی
در صندلی جلو نشسته است اطمینان یافتم که
راننده جوان مســافرکش است به همین دلیل
در حالی ســوار آن خودرو شدم که دو جوان
دیگر نیز در صندلی عقب نشســته بودند اما
وقتی خودرو مسافتی را طی کرد ناگهان فردی
که در صندلی عقب بود چاقویی را زیر گلویم
گذاشت و با تهدید به مرگ سرم را زیر صندلی
برد .این زن که دیگر گریه امانش نمی داد ،در
میان اشکهای ســرازیر شده اش افزود :آنها
مرا به بیابان بردند و در برابر چشــمان گریان
فرزندم به من تجاوز کردند و ســپس اموالم را
ربودند!
با شکایت این زن جوان در مشهد و مشخصاتی
کــه او از اعضای این باند مخوف داد ،بالفاصله
کارآگاهان با کسب مجوزهای قضایی به ردیابی
خودروی مورد اشــاره زن جــوان پرداختند و
دریافتند که خودروی مذکور به سمت شمال
کشــور در حرکت اســت .آنها در حالی که
مشــخصات متهمان را به کلیه مراکز انتظامی
اعالم کرده بودند در تعقیب خودرو به ســوی
استان گلســتان حرکت کردند اما قبل از آن
خودروی متهمان در منطقه تنگراه در کمین
کارآگاهان پلیس آگاهی استان گلستان افتاد
و دســتبندهای قانون بر دســتان چهار متهم

آزار شیطانی  36زن و دختر در مشهد

این پرونــده گره خورد! از طرف دیگر از مرداد
ماه سال  92شکایتها و پروندههای متعددی
مبنی بر سرقت به عنف از خانمها و تجاوز در
سطح اســتان گلستان به پلیس آگاهی استان
گلســتان و شــهرتانهای تابعه ارجاع شــده
بود.پلیس گلســتان با توجه به بررســیهای
انجــام شــده و توجه به اظهارات شــاکیان و
چهرهنگاریهایی که انجام گرفت به این نتیجه
رســید که این سرقتها توسط یک گروه و به
صورت تشــکیل یک باند که متشکل از چند
خانم و آقا بوده انجام میگرفته اســت.پس از
انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی مشخص شد
که این گروه نه تنها در اســتان گلستان بلکه
ن
در استانهای دیگر کشور و بهخصوص استا 
خراسان رضوی اقدامات مجرمانه خود را انجام
میدادند.
پــس از اقدامات الزم این گروه در نهایت پس
از تعقیــب و گریز در پلیسراه تنگراه اســتان
گلســتان چهار نفر از اعضای این گروه توسط
ماموران پلیس آگاهی استان گلستان دستگیر
شدند.تحقیقات اولیه از این گروه مشخص شد

که آنان در ابتدا با یک دســتگاه خودرو پراید
ســفید اقدام به مسافرکشی میکرده و بیشتر
خانمهــا را به عنوان ســوژههای خود انتخاب
میکردند .پس از ســوار کردن ســوژه مورد
نظر با توجه به اینکه شیشــههای خوروها نیز
به صورت دودی شــکل بوده با باال کشــیدن
شیشهها فرد را به جنگلهای حاشیه شهر برده
و در صورت مقاومت فرد با ضرب و جرح نسبت
به ســرقت طال و جواهر ،گوشی تلفن همراه و
هر شی قیمتی دیگر اقدام میکردند.پس از لو
رفتن این پراید اعضای این باند نسبت به تهیه
یــک پژو نقرهای رنگ اقدام کــرده و اقدامات
مجرمانه خود را انجام میدادند.
این باند برای شــکار طعمههای خود بیشتر از
عالمت آژانس استفاده میکردند و برای اینکه
سوژه مشکوک نشود در درون خودرو یک نفر
خانــم به نام افســانه در صندلی جلو ،یک آقا
در عقــب و یک نفر دیگر به عنوان راننده قرار
میگرفت.پس از لو رفتن خودرو دوم این باند
به بندرترکمن مراجعه کرده و با ســرقت یک
دستگاه تاکسی فعالیت خود را ادامه دادند که

با اقدام ســریع انتظامی شهرستان خودرو به
صورت بالصاحب کشف شد و پس از از دست
دادن این تاکســی باز از خودرو پراید سفید و
پژوی نقــرهای دیگری اســتفاده کردند .این
گروه در استان گلستان بنا بر اطالعات بدست
آمده و اعتراف متهمان به  9فقره ســرقت به
عنف و تجاوز به قربانیان اقدام شــیطانی کرده
بودند.غالب این ســرقتها در استان گلستان
در شهرســتانهای گــرگان ،گنبــد ،رامیان،
بندرترکمن و کردکوی بوده اســت و احتمال
اینکه ســرقتهای دیگری را در سطح استان
مرتکب شده باشند وجود دارد.
شناســایی این باند از اواخر مهر ماه به نتیجه
رسید و پلیس متوجه شد که که این گروه در
مشــهد مقدس حضور داشته و شبانه در حال
بازگشت به اســتان گلستان هستند .بالفاصله
پــس از اطالع از حضور این گروه در مشــهد
مقدس یک اکیپ مجهز عملیاتی به مشــهد
اعزام شد.این گروه در مشهد نیز مادر و بچهای
را ســوژه خود قــرار داده و عالوه بر ســرقت
متاسفانه این افراد را مورد تجاوز نیز قرار دادند

تخریب  ۱۲۰۰میلیاردی ساخت و سازهای غیر مجاز
در دماوند

که مامــوران انتظامی شهرســتان در تاریکی
محــل ارتکاب به جرم متوجه حضور این افراد
میشود که در تعقیب و گریز متواری میشوند
و شماره پالک این خودرو در سیستم عملیاتی
پلیس برای دستگیری و توقیف ثبت شد.در راه
بازگشت اکیپ عملیاتی آگاهی استان گلستان
متوجه شــد که این گروه با دو خودرو در حال
بازگشت هســتند که با توجه به اینکه در آن
شرایط وسعت عملیات گســتردهتر میشد و
توان عملیاتی یک اکیپ برای دستگیری کافی
نبود بالفاصلــه دو اکیپ دیگر برای قرارگیری
در مســیر و اقدام به دستگیری گروه مجرمن
اعزام شد.
ادامه تحقیقات نشــان داد :اعضــای باند که
«ابوالفضل»« ،علی»« ،محمد» و «افسانه» نام
دارند در استانهای تهران ،مازندران ،خراسان
رضوی  ،خراسان شــمالی و گلستان مرتکب
جرم شــده اند .در بازرســی از مخفیگاه این
باند ،تعداد زیادی کارتهای عابر بانک متعلق
به حســاب اعضای خانواده ،مقادیر زیادی طال
و جواهــر متعلق به مالباختــگان و حدود 20
میلیون تومان وجه نقد کشــف و ضبط شد.در
ادامه رســیدگی به این پرونده حساس 5 ،تن
دیگر از افراد مرتبط با اعضای باند دستگیر و به
پنجه عدالت سپرده شدند.
اعضای بانــد «برمودا» در ادامــه بازجوییها
و تحقیقــات قضایــی در حالی بــه  36مورد
تجاوز بــه عنف اعتراف کردنــد که  10مورد
آن را در مشــهد انجام داده بودند.این گزارش
حاکی است سرانجام با پایان یافتن تحقیقات،
جلسات دادگاه نیز با حضور وکالی مدافع آنها
برگزار شــد و تعدادی از اعضــای این باند به
اعدام محکوم شــدند که حکم دو برادر بعد از
تایید دیوان عالی کشــور سپیده دم دیروز در
زندان مرکزی مشهد اجرا و آنها به دار مجازات
آویخته شــدند و پرونده محکوم به اعدام دیگر
همچنان مراحل قانونی را طی میکند

کشف  ۲۵میلیاردی کاالی قاچاق در تهران
رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی تهران از کشــف کاالی
بهداشــتی و مصرفی قاچاق بــه ارزش  ۲۵میلیارد ریال و
دســتگیری ســه متهم خبر داد.به گزارش ایسنا سرهنگ
کارآگاه علی ولی پور گودرزی گفت :روز دوشــنبه خبری
مبنی بر تخلیه و دپوی مقدار فراوانی کاالی قاچاق توسط
خودروهای شوتی در ساختمانی در حوالی خیابان مختاری
دریافت شد و بالقاصله تیمی از کارآگاهان بررسی موضوع
را بر عهده گرفتند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه تحقیقات اولیه
نشان از این داشــت ،نشانی اعالمی ســاختمانی قدیمی

اســت که توسط دو دســتگاه خودرو مقدار زیادی کاالی
قاچاق در آن تخلیه شــده است ،تصریح کرد :هویت مالک
ساختمان شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع
قضائی منعکس و دســتور دســتگیری متهم و بازرسی از
داخل ســاختمان اخذ شد.وی افزود :با اخذ دستور قضائی
مراقبتهای ویژه از محل ساختمان آغاز شد و کارآگاهان
موفق شــدند مالک ساختمان را هنگامی که قصد ورود به
ساختمان را داشت ،دســتگیر و در بازرسیهای بیشتر از
داخل ساختمان تعداد زیادی ماسک قاچاق فاقد بارنامه و
فاکتور و مجوزهای گمرکی کشف کنند.

رئیس پلیــس امنیت اقتصــادی تصریح کــرد :متهم در
بازجویی اولیه ضمن اعتراف به جرم ارتکابی معترف شــد
مقــدار دیگری از کاالهای قاچــاق در انباری در پونک در
حال تخلیه شدن اســت که بالفاصله تیمی از ماموران به
نشانی اعالمی اعزام و مشاهده کردند یک دستگاه خودروی
تریلــر در مقابل انباری متوقف و در حــال تخلیه کاال به
داخل انباری است.
وی ادامه داد :در این رابطه راننده خودروی تریلر دستگیر
و در بازدید از داخل انباری  ۶۱۵هزار و  ۵۶۰بســته شکر
رژیمــی در مجموع به وزن  ۳۰۰۰کیلوگرم تاریخ مصرف

جدول شماره 5251
 -1وجودش از نشــانههای فساد اخالقی
در یک سیستم بیمار است -مخربترین
ســاح بکار گرفته شده در جنگ جهانی
دوم
 -2به پارچه میزنند تا محکم بایستد -از
نظریههای مهم حیات -کشتارگاه
 -3استارت ماشــینهای قدیمی -توسل
جوینده -عالمت جمع عربی
 -4کفایت ،کافی بودن -جنگ ،نبرد -عالم
و فاضل
 -5کشور باســتانی -در فوتبال رد کردن
توپ از حریــف رو بــه رو را میگویند-
مادهای معطــر که در غســل میت بکار
میرود
 -6یکی از دو قسمت اصلی مالزی -ترس
و بیم
 -7آخرین توان -ســرما -جار و جنجان و
هیاهو
 -8در حال وزیــدن -صمغی درختی که
برای اولین بار خاصیت الکتریسیته ساکن
بوسیله آن کشف شد -دانشها
 -9فیلسوف ایرانی که به او لقب معلم ثانی
دادهاند -میانهها -بیستمین سوره قرآن
 -10شــهری در استان بوشهر -رمانی اثر
شارلوت برونته
 -11آالت ،ابــزار -چراگاههــا -بیماری و
عارضهای که به محصول رسد
 -12قدر و مرتبه -زمین پوشــیده از شن -پادشــاه حبشه که خیال تخریب
کعبه داشت
 -13خاندان -دادخواه ،ظلم دیده -سری و نهانی
 -14ضد توخالی -دریغ و حسرت -فوتبال آمریکایی
 -15از القاب نجبای ایران باستان -زبان علمی و مقدس هندیان.

عمودی:
 -1اپراتور رایانه -شهرکی در اطراف پاریس که امام خمینی
در آن سکونت داشت
 -2نفس دردمند -دیکتاتور نیکاراگوئه که در ســال 1979
م توســط چریکهای ساندینیســتا از حکومت خلع و بقتل
رسید -چرب زبان
 -3هدایت کننده به راه درســت -نشریهای که بیان کننده
اندیشههای یک حزب سیاسی باشد -تکرار حرف
 -4ســخن پوچ و بیارزش -اهل یکی از کشورهای عربی-
از شهرهای باســتانی و مهم ایران قدیم که امروز در خاک
ترکمنستان واقع است
 -5مسئول اجرایی یک دهستان از نظر تقسیمات کشوری-
تکیهگاه سرموقع خواب
 -6آدم کشی -مجموعه جزایری متعلق به ژاپن و در جنوب
این کشور -تماشاچیان
 -7حشره گزنده -سواره نیست -باجناق
 -8صحرایی در کشور نامیبیا -برای تو -نام گروهی از فراعنه
مصر
 -9ســخن گو -شــغل پاک کردن غله و حبوبات -تعجب
خانمها
 -10اغتشاش ،آشوب -آلرژی -ریسمان
 -11از القاب نظامی که به درجه قبل از سروانی میدهند-
ششمین سوره قرآن

گذشته و مقدار دیگری ماسک کشف شد.
گودرزی با اشــاره به اینکه در مجمــوع  ۷۷۶هزار و ۳۰۰
ماسک قاچاق از این دو مکان کشف شده است ،اظهارکرد:
کارشناسان ارزش ریالی کاالهای کشف شده را  ۲۵میلیارد
ریال برآورده کردهاند.
به گــزارش پایگاه خبــری پلیس رئیس پلیــس امنیت
اقتصادی تهران در پایان خاطر نشان کرد :مبارزه با پدیده
شــوم قاچاق از وظایف ذاتی نیروی انتظامی اســت و این
مجموعه با تالش شــبانه روزی کلیــه کارکنان با هر نوع
پدیده قاچاق کاال و ارز مقابله خواهد کرد.

پاتک پلیس به زورگیران مسافرکش نما در تهران

افقی:

ســه ســارق که با خودروی پژو  206و پراید در نقش مســافرکش از جوانان و
نوجوانان تهرانی زورگیری میکردند دســتگیر شــدند.به گزارش رکنا ،سرهنگ
کارآگاه «خیراهلل دولتخواه» رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران گفت :در پی
سرقتهای بعنف تحت عنوان مسافر که توسط یک باند  3نفره با خودروهای پراید
و  206در سطح حوزه سرکالنتری پنجم فاتب بررسی موضوع به صورت ویژه در
دستور کار دایره مبارزه با سرقتهای خاص پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان در پی جوییها متوجه میشوند سارقان در تمامی سرقتها
 3نفر بوده و پس از شناسایی سوژهها که غالبا از بین افراد جوان و نوجوان بوده به
عنوان مسافر سوار خودروی پراید و  206پالک مخدوش کرده و در ادامه مسیر با
تهدید سالح سرد و مجروح کردن اکثر شاکیان اموالشان از قبیل :وجه نقد ،گوشی
موبایل ،ساعت ،عینک ،لوازم شخصی و خالی کردن کارت عابربانک را سرقت و در
ادامه مســیر ،مال باختگان را پس از ضرب و شتم پیاده کرده و متواری میشوند.
کارآگاه دولتخواه با بیان اینکه در پاالیشهای اطالعاتی مشــخصات ســارقان و
مخفیگاه آنان در حوالی تهران کشــف شد ،بیان داشت :با هماهنگیهای قضائی
 12مردادماه منصور و دو همدســتش به اسامی یعقوب و غالم در مخفیگاهشان
دســتگیر و تعدادی از اموال ســرقتی در مخفیگاه متهمان کشف شد .وی افزود:
پس از انتقال متهمان به پلیس آگاهی ،هر سه سارق به بیش از  20فقره سرقت
بعنف تحت عنوان مسافرکش با همکاری یکدیگر اعتراف کردند.رئیس پایگاه پنجم
پلیس آگاهی در پایان گفت  :با اعتراف صریح متهمان به جرم سرقت کارآگاهان
موفق به شناسایی  17تن از مال باختگان میشوند و هر  3سارق با قرار مجرمیت
روانه زندان شدند.

دستگیری ابر بدهکار مالیاتی با  111میلیارد بدهی

 -12عالمتی در موسیقی که صدای نت را نیم پرده بم میکند -آواز قورباغه-
دانهای که از آن روغن چراغ میگرفتند
-13سنگ آسیاب -محلهای اتصال استخوانها به یکدیگر -کمک کننده
 -14درخشش -خیابانی که از دو سو رفت و آمد مجاز باشد -بدون
 -15دفتر رباعیات عرفانی عطار نیشابوری -مبارکباد و شادباش گفتن.
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فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یک ابربدهکار مالیاتی در کرمانشاه
خبر داد که میزان بدهی وی به بیش از یکصدویازده میلیارد ریال میرسد.سردار
علــی اکبر جاویدان اظهار کرد :پلیس امنیت اقتصــادی پس از دریافت نام یک
بدهکار مالیاتی ،رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.وی ادامه داد :ماموران
پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام تحقیقات گســترده موفق به شناسایی
مخفیگاه متهم در یکی از محالت حاشــیهای شهر کرمانشاه شده و در عملیاتی
حســاب شده وی را دستگیر کردند .جاویدان خاطرنشان کرد :فرد دستگیر شده
در بازجوییها عنوان کرد پس از دریافت کارت بازرگانی ،آن را به شخص دیگری
اجــاره داده و تاکنون نیــز بابت این کار مبلغ  400میلیون ریال از آن شــخص
دریافت کرده است.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد :طبق اعالم مراجع
ذیصــاح ،میزان بدهی مالیاتی این فرد به بیــش از یکصدویازده میلیارد و 374
میلیون ریال میرســد.وی همچنین از معرفی این ابربدهکار مالیاتی به دستگاه
قضایی جهت صدور حکم الزم خبر داد و گفت :پلیس قاطعانه با چنین افرادی که
امنیــت اقتصادی جامعه را تهدید میکنند ،برخورد و اجازه فعالیت و عرض اندام
به آنها را نمیدهد.جاویدان گفت :پلیس هدفی جز ایجاد امنیت برای مردم ندارد
و وظیفه خود میداند با مجرمان قاطعانه برخورد و شــرایط را برای هرگونه سوء
استفاده آنها ببندد.

دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان بوشهر از دستگیری دومین عضو شورای
شهر بوشهر خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ،علی حسن پور
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان بوشهر بیان کرد :دومین عضو شورای شهر
بوشهر دیروز حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطالعات استان بوشهر دستگیر
شــد.او عنوان کرد :رسیدگی به اتهام او و سایر افراد دستگیر شده قبلی در شعبه
هفتم دادسرای عمومی و انقالب بوشهر در حال رسیدگی است.روز  ۲۳شهریور نیز
رئیس شورای شهر بوشهر دستگیر شده بود.مرداد امسال هم در تداوم رسیدگی به
پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری
و افراد مرتبط به اتهام اختالس و ارتشاء دستگیر شده بودند و پس از تفهیم اتهام
و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطالعات
اســتان قرار گرفتند .در دی سال  ۹۸هم هشت نفر دیگر از کارمندان شهرداری
بوشــهر به اتهام اختالس و تخلفهای مالی دستگیر شده بودند.پرونده مربوط به
این تخلفها در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای بوشهر در حال رسیدگی است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از اجرای حکم تخریب ساخت و سازهای غیر
مجاز در شهرستان دماوند به ارزش  ۱۲۰۰میلیارد ریال خبر داد.به گزارش ایسنا
سردار کیومرث عزیـــــزی اظهارکرد :در راستای اجرای احکام قضایی ساخت و
سازهای غیر مجاز در بیش از  ۲هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده
در شهرســتان دماوند تخریب و آزادسازی شد .وی افزود :اجرای احکام قضائی با
حضورنماینده تام االختیار دادستانی در شهرک الهیه به ارزش کارشناسی شده
 ۱۲۰۰میلیارد ریال به مرحله اجرا در آمد.

فوت راکب یکدستگاه موتورسیکلت
بر اثر بی احتیاطی راننده وانت

سرهنگ مومنی از فوت راکب موتورسیکلت به علت بی احتیاطی و سرعت زیاد
یک دستگاه وانت پیکان در بزرگراه بسیج خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،سرهنگ «احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ
اظهار کرد :شب گذشته در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج الین کندرو بعد
از خیابان بقایی یک دســتگاه وانت پیکان که با سرعت زیاد در حال تردد بوده
با یک دســتگاه موتورسیکلت که در همین مشغول تردد بوده به شدت برخورد
میکند.رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت بیان داشت :راننده وانت پس از
مشاهده موتور سیکلت نتوانسته وسیله خود را کنترل کند و پس از برخورد شدید
موتورســیکلت و راکب آنرا نقش بر زمین میکند.مومنی گفت :بالفاصله و پس
از دریافت این خبر تیم کارشناســی منطقه  ۱۵پلیس راهور پایتخت ،در نشانی
اعالمی حادثه حضور یافتند و به ایمن سازی محدوده تصادف برای جلوگیری از
تکرار حوادث ناگوار تالش کردند و به بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند.
وی افزود :متاســفانه در این حادثه راکب این موتورسیکلت در محل حادثه فوت
میکند.وی گفت :علت این حادثه عدم توجه به جلو و ســرعت زیاد راننده وانت
پیکان است که در این خصوص کروکی تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی تحویل
عوامل کالنتری شد.

دستگیری دزدان موبایل قاپ در تعقیب و گریز پلیسی
دو موبایل قاپ تهرانی که در یک روز  5سرقت را به اجرا گذاشته بودند در آخرین
صحنه سرقت شان دستگیر شدند.به گزارش گروه حوادث رکنا :سرهنگ عسگر
فوالدوند رئیس کالنتری  104عباس آباد  ،گفت :ساعت  10:30شامگاه دوشنبه
گشــت خودرویی کالنتری  104عباس آباد هنگام گشت زنی در حوالی خیابان
مطهری دو موتورسوار را با یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پالک انتظامی مشاهده
میکند و مدتی رفتار موتورسواران را تحت تعقیب قرار میدهند.وی بیان داشت:
در این هنگام موتورسواران به شهروندی نزدیک و قصد سرقت گوشی اش را که
در حال مکالمه بوده ،داشتند که سریعا گشت خودرویی کالنتری دستور توقف
موتورســیکلت را صادر میکنند .این مقام انتظامی با بیان اینکه موتورسواران با
افزایش سرعت از محل متواری شدند ،تصریح کرد :عملیات تعقیب و گریز سارقان
آغاز تا اینکه متهمان وارد خیابان ســهروردی شــده و پس از آن به خیابانهای
فرعی وارد شــدند .در نهایت موتورســیکلت را رها کردنــد و به صورت پیاده از
محــل میگریزند .وی ادامه داد :ماموران کالنتری موفق شــدند هر دو متهم را
در یک عملیات پلیســی دستگیر و به کالنتری انتقال دهند.کالنتر محله عباس
آباد با اشاره به اینکه در بررسیهای بیشتر  2قبضه سالح سرد از متهمان کشف
شد ،افزود :در بررسی پروندههای موبایل قاپی که در روز جاری اتفاق افتاده بود،
مشــخص شــد  5فقره موبایل قاپی که به پلیس اعالم شده است به یک شیوه
یکسان در سطح کالنتری رخ داده که با دعوت شاکیان هر  5مال باخته سارقان
گوشیهایشان هر دو متهم اعالم کردند.وی خاطر نشان کرد :با توجه به سرعت
عمل این سارقان و تکرار موبایل قاپی در یک روز ،هر دو متهم برای کشف جرائم
احتمالی و تحقیقات تکمیلی تحویل پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران شدند.

هالکت  ۴سوداگر مرگ و کشف  ۹۱۱کیلو تریاک
در عملیات مشترک پلیسی

فرمانده انتظامی اســتان سمنان گفت :در علمیات مسلحانه و مشترک با پلیس
سیستان و بلوچســتان  ۹۱۱کیلوگرم تریاک کشف و  ۴قاچاقچی موادمخدر به
هالکت رســیدند .به گزارش ایلنا ،سردار «عبداهلل حســنی» با اعالم این خبر،
اظهارداشــت :با اقدامات و پیگیریهای تخصصــی و اطالعاتی ماموران عملیات
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان ،سرنخهایی از انتقال یک محموله
ســنگین مواد در شرق کشور به دست آمد.وی افزود :پس از بررسیهای دقیق و
فنی ماموران مبارزه با موادمخدر استان سمنان و تجمیع اطالعات به دست آمده،
هماهنگیهای الزم با پلیس سیســتان و بلوچستان برای اجرای عملیات صورت
گرفت.این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به هدایت اطالعاتی و لحظه به لحظه
تیمهای عملیاتی از ســوی ماموران کارکشته پلیس مبارزه با موادمخدر استان
سمنان ،تصریح کرد :ســوداگران مرگ که با دو دستگاه سواری این محموله را
حمل میکردند در میدان امام حسین(ع) شهرستان ایرانشهر ،شناسایی شدند.
سردار حسنی ادامه داد :قاچاقچیان به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی
به ســمت ماموران کردند که با واکنشــی به هنگام و مناسب از سوی ماموران
انتظامی مواجه شــدند؛ در این درگیری مســلحانه و ســنگین ،با شلیک دقیق
ماموران انتظامی هر چهار قاچاقچی مواد به هالکت رســیدند .به گزارش پایگاه
پلیس ،فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف  ۹۱۱کیلوگرم تریاک در بازرسی
از خودروهای سوداگران مرگ خبرداد و گفت :عالوه بر این ،دو دستگاه خودروی
ســواری توقیف و دو قبضه سالح کالش و تعداد قابل توجهی مهمات مربوط به
آن نیز کشف شد.

دو کارمند منابع طبیعی و یک دهیار

به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

بشــری از بازداشــت دو کارمند منابع طبیعی و یک دهیار خبر داد و گفت :به
زودی برخی از روســای ادارات و اعضای شورای شهر این شهرستان نیز دستگیر
میشوند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از رشت،هادی بشری  ،دادستان
عمومی و انقالب شهرســتان رودبار گفت :دو کارمند منابع طبیعی و یک دهیار
در رودبار به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند.او افزود :دو کارمند منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان رودبار و یک دهیار این شهرستان به اتهام دریافت رشوه
 ۳۰میلیون تومانی با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شدند.دادستان عمومی و
انقالب شهرستان رودبار با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی
و جرایم مالی اغماض نخواهد داشــت  ،تصریح کرد :با بررسی مستندات مالی و
محرز شدن جرایم برخی از دستگاههای رودبار در آینده نزدیک برخی از روسای
ادارات و اعضای شورای اسالمی شهرهای رودبار دستگیر خواهند شد.

کتکهای زن عمو جان کودک شش ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت :با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی ،پرده
از راز قتل کودک شش سالهای که بر اثر بدرفتاریها و ضرب و شتم زن عمویش
جانش را از دســت داده بود برداشته شد و فرد جنایتکار روانه زندان شد.سرهنگ
کامران ملکی در این خصوص گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱۰
مبنی بر فوت مشکوک یک پسر بچه شش ساله در یکی از بیمارستانهای اشتهارد،
بالفاصله بررســی موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.به
گزارش ایسنا ،وی افزود :در بررسیهای اولیه مشخص شد والدین متوفی از یکدیگر
جداشدهاند و این کودک در منزل عمویش زندگی می کرده و برابر اظهارات همسر
عموی این کودک شش ساله؛ او در حین بازی کردن از پلهها سقوط کرده و پس
از انتقال به بیمارستان فوت کرده اســت.این مقام انتظامی تصریح کرد :در ادامه
کارآگاهان با دریافت نظریه پزشک قانونی متوجه شدند متوفی بر اثر شدت ضربات
وارده فوت کرده و صدمات وارده نمیتواند بر اثر سقوط از پله حادث شده باشد و با
توجه به تناقض گویی زن عموی مقتول ،با هماهنگی مقام قضائی نامبرده دستگیر
و برای بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شد.سرهنگ ملکی اظهار کرد :در تحقیقات
تخصصی و تکمیلی کارآگاهان ،متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که
از ابتدا مخالف حضور فرزندان برادر شوهرش در منزلشان بوده و بر سر این موضوع
با همسرش اختالف داشته ،بنابراین در روز حادثه اقدام به خیس کردن کف زمین
کرده و با وانمود به این قضیه که پســر بچه شش ساله اقدام به ریختن آب کرده
است او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد.وی افزود :کودک خردسال بر اثر شدت
ضربات وارده بی هوش شده که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست
می دهد.متهم پس از صدور قرار وثیقه قانونی ،روانه زندان شد.

