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قتل رئیس سابق محیط زیست دماوند با شلیک افراد ناشناس
محمدتقی تقیزاده دادستان عمومی و انقالب
شهرســتان دماوند اعالم کرد :رئیس ســابق
محیط زیست شهرســتان دماوند مورد هدف
رگبار گلوله افراد ناشــناس قرار گرفت و جان
باخت .دادستان عمومی و انقالب شهرستان
دماوند روز چهارشــنبه با اعالم این خبر اظهار
داشت :عباس میرزاکریمی ،رئیس سابق اداره
محیط زیست شهرستان دماوند حوالی ساعت
 ۲۱شب گذشته (سه شــنبه) در مسیر جاده
گرمابسرد به سمت دماوند با استفاده از سالح
جنگی کالش مــورد حمله و هدف گلوله قرار
گرفت.
وی ادامه داد :پس از سوء قصد به وسیله سالح
جنگی ،وی به بیمارســتان منتقل شد که بر
اثر شــدت جراحات جان خود را از دست داد.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان دماوند
افزود :علت ،انگیزه و شناســایی مهاجمان در
دست بررسی است.
جمشــید محبتخانی ،فرمانده یگان حفاظت
محیطزیســت کشــور طی پیامی اعالم کرد:

برخورد پلیس با هرنوع سودجویی
در مورد واکسن کرونا
ســخنگوی ناجا از برخورد با ســودجویان در زمینه
واکســن کرونا خبر داد.ســردار مهــدی حاجیان در
گفتوگو با ایســنا ،درباره تمهیــدات پلیس در مورد
سوءاستفادههای احتمالی پیرامون واکسن کرونا گفت:
در بحث واکسن مردم باید بدانند که پلیس با جدیت
و حساسیت موضوع سالمت مردم را دنبال کرده و در
این فضا با هماهنگی نهادهــای مربوطه نظیر وزارت
بهداشت و  ...با هرنوع سودجویی و اخاللگری برخورد
خواهد کرد.
وی ادامه داد :به عنوان مثال در فضای مجازی تورهای
جعلی را اعالمکردند که در آن گفته شده بود میتوان
با سفر به ترکیه یا کشوری دیگر واکسن کرونا دریافت
کرد .همه این ها رصد شــد و جعلی است و اتفاقا با
عامالن آن هم برخورد شد و هم تعدادی هم دستگیر
شده و سایتشان هم بسته شد.

ما به شکل روزانه و دائمیاین فضا و مطالب مربوط به
آن را رصد کرده و با موارد تخلف و سودجویی برخورد
خواهیم کرد.
وی درباره ادعای فروش واکســن قاچاق نیز گفت :در
بحث قاچاق دارو هم طرحهای زیادی انجام شــده و
پلیس مقابلــه با این موضوعات را با توجه به اینکه به
سالمت مردم مرتبط است مورد توجه ویژه خود دارد.
حاجیان با بیان اینکه رصد و مانیتورینگ داروخانه ها
با همراهی وزارت بهداشت در دستورکار ما قرار دارد،
گفت :بحث واکســن نیز جزو برنامههای اصلی ماست
و برای آن برنامهریزی الزم را انجام دادهایم.سخنگوی
ناجا در مورد جلوگیری از قاچاق واکسن و توزیع خارج
از شــبکه آن در صورت تامین واکسن کرونا نیز گفت:
برای تمام این موارد و جلوگیری از هرگونه سودجویی
پلن تعریف کردهایم.

با کمال تاســف با خبر شدم ،ارشد محیطدار
حاج عباس میرزاکریمی که یکی از محیطبانان
پرتالش و قدیمی در عرص ه حفاظت از طبیعت
ایران بود ،بر اثر حادثهای که دالیل وقوع آن در
دست بررسی است ،جان به جانآفرین تسلیم
کــرد .وی افزود :ایشــان در طول ســالهای
خدمت در یگان حفاظت محیط زیست منشآ
خدمات ارزشــمندی بود که نتایج بسیاری از
آنها همچنــان در مناطق مختلــف و به ویژه
منطق ه دماوند قابل لمس است .فرمانده یگان
ط زیســت کشور گفت :اینجانب
حفاظت محی 
ضمن عرض تســلیت به جامعــه محیط بانی
کشــور ،برای این خدمتگزار صدیق و ایثارگر
آرزوی رحمت و غفــران الهی و برای خانواده
گرانقدرش صبر و سالمتی خواستارم.
شهرســتان دماوند از جمله شهرســتان های
شرق استان تهران است که در  ۴۵کیلومتری
پایتخت قرار دارد .گرمابســرد یکی از مناطق
روســتایی بخش مرکزی از توابع شهرســتان
است.

جنوب تهران دخمه  2گرداننده
سایتهای شرطبندی
رئیس پلیــس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت
از شناســایی و دســتگیری دو نفــر از عامالن تبلیغ
ســایتهای شــرطبندی خبر داد که در شبکههای
اجتماعــی ،اقدام به ترغیب جوانــان و نوجوانان برای
ورود به اینگونه ســایت ها میکردند.به گزارش رکنا،
ســرهنگ داود معظمیگودرزی در تشریج این خبر
گفت :با مشــاهده تبلیغات ســایتهای شرطبندی
در گروهها و کانالهای فضای مجازی ،رســیدگی به
ایــن موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا
تهران بزرگ قــرار گرفت.این مقــام انتظامیتصریح
کرد :کارشناســان ســایبری این پلیس اقدامات خود
را آغاز کردند و باتوجهبه بررســیهای صورت گرفته
توسط مهندســین پلیس فتا ،مشــخص شد افرادی
بــا راهاندازی چندین کانال و گــروه تلگرامیاقدامبه
تبلیغ در سایتهایشــرطبندی میکنند.وی افزود:

بــا انجام اقدامات فنــی و اطالعاتی پلیس ،هر دو نفر
که ادمین کانال ها و گروههای تلگرامیبودند با بیش
از  ۴۰هــزار نفر عضو مورد شناســایی قرار گرفتند و
پس از تشریفات قضایی در یکی از محلههای جنوبی
تهران دستگیر شدند.ســرهنگ گودرزی گفت :پس
از انتقــال مجرمین به پلیس فتا و اســتخراج ادله از
تجهیزات هوشمند کشف شده ،متهمین به جرم خود
اقــرار کردند و انگیزه خود را کســب درآمد به قیمت
فریب نوجوانان و جوانان عنوان داشتند.رئیس پلیس
فتــا تهران بزرگ به شــهروندان توصیه کرد :با توجه
به اینکه ســایتهای شــرط بندی و قمار غیر قانونی
میباشــند ،کاربران حوزه فضای ســایبر به تبلیغات
واهی و دروغین این سایت ها توجه نکنند و از ورود و
عضویت در سایتهای شرط بندی خودداری نمایند تا
از بروز مشکالت بعدی جلوگیری شود.

دستگیری  ۵۳۳سارق با اجرای طرح آرامش2
فرمانده انتظامیغرب استان تهران از اجرای طرح «آرامش
 « ۲در شهرســتانهای غرب اســتان تهران و کشف ۸۹۱
فقــره انــواع پرونده ســرقت ،قاچــاق کاال و موادمخدر و
دستگیری  ۵۳۳نفر خبر داد.
به گزارش ایلنا ،ســردار «کیوان ظهیری» بیان داشــت :با
اجرای طرح عملیاتی «آرامش  »۲با هدف مبارزه با سرقت،
مقابله با ســارقان ،مالخران و قاچاقچیان موادمخدر در ۶
شهرســتان تابعه غرب استان تهران ۹۸ ،دستگاه خودرو و

موتورسیکلت مسروقه کشف شد.وی با اشاره به دستگیری
 ۱۵۴خــرده فــروش موادمخدر در این عملیات توســط
مامــوران پلیس ،گفت :در این راســتا  ۱۳۱کیلوگرم انواع
موادمخدر کشــف و  ۱۴۸نفر معتاد متجاهر جمع آوری و
تحویل کمپهای ترک اعتیاد شدند.فرمانده انتظامیغرب
اســتان تهران افزود :در جریان این طرح  ۱۵قبضه سالح
ســرد و گرم کشف و  ۱۵نفر قاچاقچی اسلحه نیز دستگیر
و تحویل مقام قضائی شدند.ســردار ظهیری با اشــاره به

دســتگیری  ۷۲نفر قاچاقچــی کاال تصریح کرد ۲۲ :فقره
پرونده در حوزه قاچاق کاال تشکیل و انواع کاالهای قاچاق
به ارزش  ۹میلیارد ریال کشف و در عملیات جدیدی ۱۰۰
تن روغن احتکار شده به ارزش  ۸۰میلیارد ریال نیز تحویل
مرجع قضائی شد.
این مقام ارشــد انتظامیبا اشاره به اینکه در جریان اجرای
این طرح  ۵۷۲فقره پرونده سرقت کشف شد ،بیان داشت:
با اجرای  ۱۷۰حکم قضائی  ۲۵۳سارق و مالخر دستگیر و

جدول شماره 5349

بازداشت جوان تهرانی که همیشه تا دندان مسلح بود

افقی:

 -1نابغــه فیزیــک قرن بیســتم با تئوری
مشــهور نســبیت -شــیوهای در خطاطی
خوشنویسی
 -2از اوزان قدیــم ایران به قدر بیســت و
چهار من – افراد بیگانه و غریب -نزول خور
 -3پایتخــت یونــان – از غــدد بــدن –
ســورههای بزرگ کتــاب زنــد و پازند را
میگویند
 -4پنهــان ،مخفی – تعداد ،مقابل کیفیت
– نام دختر کورش
 -5ســس سفید ساالد – شهر محل جنگ
کمبوجیه با فرعون مصر که در آن ســپاه
ایران بر مصریان غلبه کرد
 -6منسوب ،متعلق – جزیرهای در دریای
خزر که ملکشــاه سلجوقی پس از شکست
از سپاه مغول بدانجا فرار کرد -عضو رونده
 -7شــغل و عمــل برنج کوبــی -هیبت و
عظمت – قسط و عدل
 -8حرکت با ناز و تکبر – تســمهای برای
نگه داشتن شلوار
 -9عنوانی برای شاهزادگان ترک – شرم و
حیا – پیاده نیست
 -10مادر بختیاری – گل زنبق – نظریه و
تز علمیو سیاسی
 -11صحرایی در شــرق مصر – نویسنده
بزرگ نیجریهای با آثاری چون نوکر مردم و متالشی شدن اجزا
 -12ســخن در ستایش کسی – آراســتگی و سنگینی – هر چیز پهن و
باریک
 -13خانه ییالقی زیبا – نمایشگاه کاالهای مغازه برای دید عموم – خانه،
منزل
 -14چرب زبان – پیاده نیست -مایع حیات
 -15امر به یافتن – وزنهبردار طالیی ایران در المپیک  2016ریو

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومیپایتخت از دستگیری توزیعکننده مسلح
قرص روانگردان در تهراننو خبر داد.ســرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس نظارت
بر اماکن عمومیپایتخت از دستگیری یک توزیع کننده قرصهای روانگردان و
مخدر و کشــف یک قبضه سالح غیرمجاز لوله بلند و  892عدد قرص از وی در
حوالی تهران نو خبر داد.به گزارش رکنا ،ســرهنگ مرادی در تشریح این خبر
اظهار داشت :ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومیپلیس امنیت پایتخت،سه
شــنبه شب هنگام گشت زنی در سطح شهر،به یک نفر عابر پیاده که یک عدد
کارتن در دست داشت مشکوک شدند.وی ادامه داد :این شخص توسط ماموران
دســتگیر و در بازرســی از کارتنی که متهم در دست داشــت 500 ،عدد انواع
قرص و  ۱۵شیشــه  ۲۵۰میلی لیتر داروی روانگردان و مخدر کشــف شد.این
مقام انتظامیافزود :پس از شناســایی مخفیگاه متهم در حوالی تهران نو تعداد
392عدد قرص مخــدر دیگر به همراه مقدار چهار گرم مواد مخدر مشــکوک
به ســوخته تریاک،یک عدد اسپری اشــک اورمارک ناتو ،یک قبضه سالح غیر
مجاز لوله بلند مارک ، senatorتعداد 69عدد فشــنگ،یک عدد کلید دستبند
و یک عدد دســتگاه تاریخ زن،کشف ومتهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به
مراجع قضائی معرفی شد.رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومیپایتخت با بیان
اینکه ریشــه بسیاری از جرائم در موادمخدر نهفته است ،به والدین توصیه کرد:
از آنجا که یکی از افت ها و تکنیکهای دشــمنان رواج ماده مخدر صنعتی در
بین جوانان اســت ،رفتار فرزندان خــود را کنترل کنند و در محل زندگی خود
اگر به موارد مشــکوکی برخورد کردنــد از طریق تلفن  110مراتب را به پلیس
اعالم کنند.

دنیای قدیم فرمان میراند و کتیبههای بیستون از اوست
-11آخریــن تــوان – وســیلهای بــرای تعیین نــوع بار الکتریســیته
ساکن – آتش
 -12خانم ترکی – کشور آسیایی – خاک صنعتی
 -13جشــن باستانی ایرانیان – سکهای سیمین که در یونان قدیم ضرب
میشد
 -14ششم – گستردنی که در جلو در پهن کنند -ساکت و ساکن
 -15مرکز استان لرستان – از جزایر جنوبی کشور.

عمودی:
 -1دستگاه باال و پایین برنده انسان و کاال در طبقات
ساختمان – آموختن بدی
 -2پاره – از پادشــاهان یهود که بتپرستی را در بنی
اسرائیل نابود کرد و درزمان او یهود از سلطه آشوریان
رهایی یافت – نوعی پارچه ابریشمی
 -3شوم و نحس – آب ویرانگر
 -4مولد زردشت بنا به اوستا -دشنام – از اقالم سبزی
خوردن
 -5به زبــان ترکی قرقروت را گویند -پرورشــگاه –
پستی در فوتبال
 -6از شــهرهای اســتان یزد -قســمتها و قطعات
مختلف یک جسم مرکب – از حروف الفبای انگلیسی
 -7از گلهای زینتی و از نامهای دخترانه – استخوان
جلوی ســینه مرغ که جهت شرطبندی میشکنند-
روادید
 -8جوهر شوره – عرضه و شایستگی
 -9نامیکه خوارج بــر خود نهاده بودند – فرخندگی
و فزونی و رونق – مکانــی در بازار که به چهار طرف
راه داشته باشد
 -10ســرزمین مورد مناقشــه هنــد و چین -کتابی
مقدس نــزد کاتولیکها که شــامل اشــعار مذهبی
میباشــد – از شاهان قدرتمند هخامنشی که بر تمام

 ۵باند بزرگ ســرقت منهدم و اموال مسروقه به ارزش ۱۳
میلیارد ریال از سارقان و مالخران کشف شد.
ســردار ظهیری در پایان با اشــاره به اینکــه اجرای طرح
عملیاتی «آرامش  « ۲در غرب استان تهران به طور مستمر
و جدی در حال پیگیری اســت ،گفــت :با هماهنگیهای
انجام شــده با مقام قضائی ،تمامیمتهمان پس از تکمیل
پرونده به دادسرا معرفی شــده تا به جرایم آنها رسیدگی
شود.
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 73هزار سایت قمار ،فیشینگ و کالهبرداری
فیلتر شده است
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت :تاکنون  ۷۳هزار سایت
قمار ،فیشینگ و کالهبرداری که با گزارش مردمیشناسایی شدهاند فیلتر شده
است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،جواد بابایی معاون دادستان کل کشور
در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای
قمــار و کالهبرداری  ،اظهار کرد :از شــهریور  ۱۳۹۹و پــس از ایجاد درگاهی
ویژه به منظور دریافت گزارش قمارخانههای مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسهای در پیام رسانهای
اجتماعــی داخلی برای دریافــت گزارشهای مردمی ،بر اســاس گزارشهای
ثبت شــده تاکنون  ۷۳هزار سایت قمار ،فیشینگ و کالهبرداری که با گزارش
مردمیشناســایی شدهاند فیلتر شده اســت.وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه
در ارســال این گزارشها ،اعالم کرد که مسدودســازی تارنماهای قمار و شرط
بندی و کالهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق میافتد.چندی پیش معاونت
فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطالعیهای اعالم کرد که امکان دریافت
گزارش سایتهای قمار ،شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسانهای داخلی
از جمله بله ،سروش ،ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری
و آنی و همچنین ســهولت دریافت گزارشات مردمیو ارتباط تعاملی با گزارش
دهندگان از طریق نام کاربری  @netreportفراهم شده است و افراد میتوانند
در پیامرســانهای ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ ،قمار
و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

پدری پسر  12سالهاش را شکنجه داد
کتک کاری پدر خشمگین خرمشهری سبب شد تا پسربچه  ۱۲ساله اش در اثر
وخامت حال روانه بیمارستان شود.به گزارش رکنا ،بر اساس اخبار واصله شدت
جراحات وارده به این پســر آنقدر زیاد بود که کارش به بیمارســتان کشید.پدر
نامهربان پس از کتک زدن او تا سر حد بیهوشی او را به بیمارستان میرساند.به
ســبب شرایط پسربچه کتک خورده از دست پدرش ،وی در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان ولیعصر بستری و تحت مراقبت قرار گرفت.پرونده ی این ضرب
و شــتم در کالنتری  ۱۱خرمشــهر و اورژانس اجتماعی بهزیستی مفتوح و در
دســت بررسی اســت.هنوز از دالیل اعمال رفتار این پدر خشمگین و نامهربان
اطالعی در دست نیست.
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اخبار کوتاه

بازداشت دزدان  400خودرو
با تیزبینی پلیس تهران
 13عضو یک باند ســرقت که در تهران ،کرج و قزوین دست به سرقت خودروها
میزدند در عملیات پلیســی دستگیر شــدند.به گزارش رکنا ،سرهنگ کارآگاه
خیراهلل دولتخواه رئیــس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران گفت :در پی افزایش
وقوع سرقت خودرو و همچنین لوازم و محتویات داخل خودرو در تهران و حومه
که موجبات نارضایتی شهروندان و ایجاد مشکالت عدیده ای برای آنها شده بود،
مراتب رسیدگی ،پیجویی و کشــف جرم بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان
دایره مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
وی افزود :در این رابطه ،کارآگاهان حین گشــت زنی به خودرو پراید مسروقه را
مشاهده که سرنشینان آن از خودرو پیاده شده و قصد سرقت خودرو پراید دیگر
را داشــته که به محض متوجه شــدن حضور پلیس از محل متواری میشوند و
گوشی تلفن همراه یکی از ســارقان داخل خودروی مسروقه بجا میماند.رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی ابراز داشت :پس از کشف خودرو ،گوشی مربوط به یکی
از ســارقان بررسی و مشخص شد که سارقان بصورت باندی و در سطح گسترده
اقدام به سرقت وسایط نقلیه و لوازم خودرو میکنند.این مقام انتظامیتصریح کرد:
با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی انجام شده توسط کارآگاهان پایگاه پنجم ،هویت
کلیه اعضای باند مجرمانه و مخفیگاههای آنها در شهرستانهای نظرآباد ،اسالمشهر
و چهاردانگه شناســایی و پس از هماهنگیهای قضایی و انتظامیالزم ،در نهایت
کارآگاهان طی یک سلســله عملیات موفقیت آمیز برای دستگیری اعضای باند
اقدام و موفق شدند تعداد  6نفر بنامهای ،کیوان ،سهیل ،موسی ،اسماعیل ،جعفر و
حسین را دستگیر و در همان لحظه دو خودرو نیسان و پژو  206مسروقه از محل
حضور نامبردگان کشف و تعداد زیادی وسایل و قطعات فابریک خودرو که دارای
فاکتور بودند از منزل کیوان کشف میشود.دولتخواه افزود :کارآگاهان در ادامه با
تلفن مندرج در فاکتور تماس و شخصی بنام مجید ساکن شهرستان آبیک اعالم
داشــت ،اموال وی با خودرویش(مزدا وانت) به ارزش بیش از 700میلیون تومان
به سرقت رفته که پس از مدتی خودرو او در محدوده علی آباد قاجار بصورت رها
شده کشف شده است.به گفته وی ،پس از انتقال اموال و سارقان به پایگاه پنجم،
در بازجویی صورت گرفته به ســرقت حدود  400دستگاه خودرو اعتراف و بیان
داشــتند ،در حوزه تهران ،کرج و قزوین خودروها را ســرقت و پس از باز کردن
لوازم ،قطعات و وســایل داخل آنها ،خودروها را در نقاط مختلف رها میکردند.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی گفت :با اعتراف صریح اعضای باند و معرفی سایر
همدستان و مالخران کارآگاهان تعداد  7نفر دیگر از اعضای باند را که در ارتباط با
سرقت و خرید اموال مسروقه با این باند تبهکاری همکاری داشتند دستگیر کرده
و با پیگیریهای مستمر کارآگاهان محلهای سرقت شناسایی ،شاکیان مربوطه
دعوت و اظهاراتشــان اخذ و تمامیمتهمان با دســتور مقام قضایی برای تکمیل
تحقیقات و سایر اقدامات پلیسی الزم تحت نظر هستند.

نزاع خانوادگی  ٨مصدوم بر جای گذاشت

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت  ٨نفر در یک نزاع خانوادگی خبر
داد.مجتبی خالدی در گفت و گو با ایســنا در این باره اظهار کرد :ساعت  ٢٢سه
شنبه شب یک مورد نزاع خانوادگی در شهر زرند به اورژانس اطالع داده شد که
بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.وی ادامه داد :نیروهای اورژانس
با حضور در محل و بررســی شرایط اعالم کردند که در پی این نزاع  ٨نفر دچار
آسیب شدند .خالدی اظهار کرد :سن مصدومان از  ١۵تا  ۴٠سال بود .وی گفت:
متاسفانه با وجود آلودگی هوا و بیماری کرونا فکر میکنم مردم عزیز باید به این
نکته توجه داشته باشند که برخی اقدامات موجب افزایش ماموریتهای اورژانس
شــود متاسفانه باری را به سیســتم اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان ها
تحمیــل میکند.خالدی ادامه داد :در زمینه نــزاع خانوادگی و حوادث ترافیکی
میتوان گفت که اگر افرادی کمیسعه صدر داشته باشند شاهد چنین حوادثی
نخواهیم بود.

حمله  2مرد به یک زن در سرویس
بهداشتی بهشتزهرا (س)

فریبا زن تهرانی در سرویس بهداشتی بهشت زهرا تهران مورد حمله  2مرد خشن
قرار گرفت.سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق
زورگیر خبر داد .به گزارش رکنا ،ســرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی گفت :آبان ماه
سال جاری پرونده ای با موضوع سرقت بعنف در کالنتری  205تشکیل و براساس
دستور مقام قضایی برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد و در اختیار
دایره مبارزه با سرقتهای خاص پایگاه قرار گرفت.وی عنوان کرد  :محتویات پرونده
حاکی از آن بود که شاکی به همراه همسرش به نام فریبا برای زیارت اهل قبور به
بهشت زهرا(س) رفته و در ساعت 17:30که هوا تقریبا تاریک شده بود همسر وی به
سرویس بهداشتی مستقر در بهشت زهرا (س) محل میرود که ناگهان صدای فریاد
و درخواســت کمک میکند که بالفاصله شاکی به سمت سرویس بهداشتی زنانه
رفته و مشاهده میکند دو نفر مرد ناشناس دهان فریبا را گرفته و درحال کشیدن
وی برروی زمین هســتند ،شاکی با مهاجمان درگیر شده و آن دو از محل متواری
میشوند .سرپرســت پایگاه نهم پلیس آگاهی ابراز داشت :با عنایت به حساسیت
موضوع ،تحقیقات میدانی توسط کارآگاهان آغاز و محل وقوع حادثه از حیث وجود
دوربینهای مداربســته مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد متأسفانه دوربینی
وجود ندارد و در زمان وقوع حادثه نیز بدلیل تاریکی هوا ،افراد دیگری حضور نداشته
اند.این مقام انتظامیتصریح کرد :کارآگاهان با پایش دقیق محل وقوع جرم ،موفق
میشوند یکدستگاه تلفن همراه در میان سبزههای کنار سرویس بهداشتی کشف
کنند که با بررسی تلفن همراه مکشوفه هویت مالک آن شناسایی میشود .گودرزی
بیان داشــت :تصویر احصا شده از گوشــی که پس از بررسی مشخص شد هویت
یکی از زورگیران به نام کامران است ،به رویت شاکی و همسرش رسید که بصورت
دقیق نامبرده را بعنوان یکی از مهاجمان شناسایی کردند ،مراتب به مرجع قضایی
منعکس و دستور دستگیری متهم صادر شد .وی ادامه داد :کارآگاهان در ادامه ،طی
عملیاتی کامران را در منطقه کهریزک دستگیر و در بازجویی بعمل آمده ،ابتدا منکر
بزه انتســابی شد اما با رویت تلفن همراه و مستندات موجود ،لب به اعتراف گشود
و اظهار داشــت بدلیل مصرف مواد روانگردان از نوع شیشه به همراه دوستم به نام
سیامک قصد ربودن اموال شاکی را داشتیم که موفق به این کار نشدیم.سرپرست
پایگاه نهم پلیس آگاهی گفت :پس از اعتراف صریح کامران به بزه انتسابی همدست
متهم به نام سیامک نیز شناسایی ،دستگیر و در تحقیقات به جرم اعتراف کرد که با
دستور قضایی هر دو متهم برای تحمل کیفر روانه زندان شدند.

فرماندار سابق بردسیر بازداشت شد
بازرس کل اســتان کرمان از کشف اختالس  ۲۰میلیارد ریالی از وجوه مناطق
محروم فاقد شبکه آبرســانی و بازداشت فرماندار سابق شهرستان بردسیر خبر
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  ،احمد آبیار ،بازرس کل استان
کرمان گفت:در بررسی عملکرد فرمانداران و مدیریت آب و فاضالب شهرستان
بردســیر اختالس  ۲۰میلیارد ریالی از وجوه مربوط به روستاهای محروم فاقد
شــبکه آبرسانی کشف و در این رابطه فرماندار ســابق این شهرستان بازداشت
شد.او افزود:کارشناسان سازمان بازرسی استان بعداز بررسی عملکرد فرمانداری
و مدیریت آب و فاضالب شهرســتان بردسیر مشاهده کردند که فرماندار سابق
بردســیر با همکاری و مشــارکت مدیر آب و فاضالب این شهرستان به صورت
شبکهای با تنظیم قراردادها و صورت وضعیتهای صوری بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال
از وجوه مربوط به روستاهای محروم که فاقد شبکه آبرسانی بودهاند سوء استفاده
کردهاند.بازرس کل استان کرمان از بازداشت مدیر آب و فاضالب شهرستان هم
خبرداد و گفت :دو متهم دیگر هم بازداشت شده اند و اقدام قضایی در ارتباط با
سایر متهمان نیز توسط بازپرس پرونده در دست انجام است.

بازداشت عامالن درگیری و تخریب اموال عمومی
در محله مهرآباد جنوبی

عامالن درگیری و نزاع دســته جمعی منجر به ضــر ب و جرح و تخریب اموال
عمومیدر محله مهر آباد جنوبی و بریانک ،دستگیر شدند.در اواسط ماه جاری چند
تن از اراذل و اوباش سطح 1و سابقه دار جنوب غرب تهران در منطقه هاشمیو مهر
آباد جنوبی در دو مرحله درگیری دسته جمعی با در دست داشتن سالح سرد(قمه
و شمشــیر) اقدام به ضرب و جرح و اخالل در نظم عمومیو تخریب خودروهای
شهروندان و اماکن صنفی کرده بودند که این امر باعث بروز وحشت و حس نا امنی
در بین اهالی محل شده بود .به گزارش رکنا ،با توجه به شکایات متعدد و گزارشات
مردمی ،موضوع به مرجع قضایی ارســال و دستور الزم دریافت شد ،در ادامه روند
رســیدگی پرونده مشخص شد یکی از همدستان متهم اصلی پرونده به نام علی
از اراذل و اوباش ســطح دار و دارای دوفقره ســابقه در زمینه نزاع دسته جمعی و
درگیری و اخــال در نظم عمومی ،که در هر دو مرحله درگیری اخیر نیز با در
دســت داشتن شمشیر در کنار متهم اصلی اقدام به قدرت نمایی کرده بود ،سال
گذشته در حوالی خیابان پاسداران شناسایی و دستگیر شده بود.

