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انفجار گاز در یزد
 3کشته برجا گذاشت

رئیسسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهردارییزدگفت:انفجارگاز،منجربهکشتهشدنسهنفرومصدومیتدونفردیگردریکمنزل
مسکونیدراینشهرشد«.سیدعباسمیرشمسی»درگفتوگوباایرناافزود:اینحادثهساعت 10:30روزگذشتهدرمحلهتاریخیفهادانرخ
داد .ویعلتوقوعاینانفجاررانشتگازوبهدنبالآنروشنکردناجاقگازاعالمکردوگفت:قدرتانفجار،بسیارباالبودهاست.

...

ازمیان خبرها
 3محیط بان با شلیک صیادان غیرقانونی
مجروح شدند
رئیس اداره حفاظت محیط
زیــســت شهرستان دزفــول
گـــفـــت :ســــه مــحــیــط ب ــان
خوزستانی در جریان گشت
آبی و تعقیب صیادان متخلف
در پـــارک مــلــی «دز» مــورد
اصابت گلوله قرار گرفتند و
مصدوم شدند.
فرهاد قلی نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود :در این حادثه که
صبح دیروز در پارک ملی دز رخ داد صیادان متخلف ماهی
ضمن بی توجهی به هشدار محیط بانان با اسلحه جنگی به
سمت آن ها شلیک کردند.
وی با بیان این که رئیس پارک ملی دز نیز در این حادثه
مصدوم شده است افزود :محیط بانان مصدوم برای مداوا
به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند و تحت درمان
هستند.
قلی نژاد حال دو محیط بان را مساعد اعالم و اظهار کرد:
یکی از محیط بانان که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله
قرار گرفته است آسیب بیشتری دیده و به اتاق عمل منتقل
شد .وی بیان کرد :صیادان متخلف بعد از شلیک با قایق از
محل متواری شدند.

 3کشته درمراسم عروس کشان
توکلی -واژگونی خــودروی ســواری در مراسم عروس
کشان سه کشته ویک زخمی برجا گذاشت.
مدیرمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان
گفت :این حادثه ساعت  10دقیقه بامداد روزگذشته اول
اردیبهشت ماه به علت واژگونی پژو پارس در بولوار آیت
ا ...خامنه ای شهرکرمان در یک مراسم عروسی به وقوع
پیوست  .به گزارش خبرنگارما صابری افزود :بالفاصله بعد
از دریافت گزارش حادثه توسط مرکز ارتباطات اورژانس،
سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعــزام شد ولی به
رغم اقدامات درمانی و عملیات احیا به وسیله تکنسین
های اورژانس و تمامی تالش های انجام شده تیم پزشکی
بیمارستان شهید باهنر کرمان به علت شدت جراحات
وارد شده سه نفر از مصدومان این حادثه جان باختند.وی
اضافه کرد :سرنشینان این خودرو شامل سه زن و یک مرد
با رده سنی  ۱۴تا  ۳۱سال بودند و آخرین وضعیت مصدوم
منتقل شده نیز وخیم گزارش شده است.گزارش خراسان
حاکی است در کمتراز دو ساعت در دو حادثه رانندگی در
محورزرند -کوهبنان یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
درحادثه دوم یک دستگاه خودروی سواری با دو سرنشین
از مشهد به طرف زرند در حرکت بود که در یک کیلومتری
پلیس راه با یک دستگاه تانکر آبرسانی به شدت برخورد کرد
و در این حادثه راننده سواری در دم جان خود را از دست داد
و سرنشین دیگر به بیمارستان زرند منتقل شد .کاظمی
فرمانده پلیس راه زرند-یزد علت این حادثه را رعایت
نکردن فاصله طولی ازسوی سواری ذکر کرد.

دانشجویان خوابگاهی سم را به جای
نمک خوردند!
سرپرست اورژانــس کشور گفت :تعدادی از دانشجویان
خوابگاهدانشکدهفنیوکشاورزیسنندجبهدلیلاستفاده
از سم مورچه به جای نمک مسموم شدند.
پیرحسین کولیوند ،سرپرست اورژانس کشور در گفتوگو
با فارس ،درباره جزئیات مسمومیت تعدادی از دانشجویان
در سنندج اظهار کرد :این حادثه در خوابگاه دانشکده فنی
و کشاورزی در سنندج رخ داده و استفاده از سم مورچه به
جای نمک دلیل این حادثه بوده است.
وی بــا بــیــان ایــن کــه مسمومان ســاعــت  2:40بــامــداد
دیــروز توسط نیروهای اورژان ــس به بیمارستان منتقل
شدند ،خاطرنشان کــرد :اقــدامــات الزم بــرای کمک به
حادثهدیدگان صورت گرفته و این افراد وضعیت شان روبه
بهبودی است.

قتل زن جوان در کنار رودخانه
تحقیقات برای دستگیری قاتل یا قاتالنی که جسد زن
جوانی را پس از کشتن در کنار رودخانه رها کرده بودند
آغاز شد .به گزارش فارس ،بعد از ظهر روز جمعه ماموران
انتظامی در محدوده جاجرود در جریان کشف یک فقره
جسد در حوالی رودخانه ای قرار گرفتند .مأموران با حضور
در محل تحقیقات خود را در زمینه فوت مشکوک این زن
کلید زدند در حالی که مشخص بود متوفی که زن حدود25
ساله ای است بر اثر خفگی و خون ریزی شدید فوت شده
است .بالفاصله پس از ثبت این اطالعات توسط ماموران،
بازپرس امور جنایی تهران نیز در جریان موضوع قرار گرفت
و با حضور وی به همراه تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات
تکمیلی آغاز شد .براساس شواهد موجود آثار خفگی بر
گردن متوفی وجود داشت و آثار اصابت  7تا  8ضربه چاقو
نیز بر بدن این زن جوان دیده می شد .شایان ذکر است هیچ
مدارک هویتی همراه متوفی وجود نداشت که در این زمینه
بازپرس دستور انجام تحقیقات برای تعیین هویت مقتول
را صادر کرد .همچنین پرونده ای در این زمینه برای حل
معمای این قتل در اختیار کارآگاهان اداره دهم آگاهی
قرار گرفت و جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی
قانونی فرستاده شد.

اعتراف سارقان سریالی تراکتورها به  2قتل مسلحانه
پیگیری پلیسی پرونده سرقت های سریالی تراکتورها
در همدان منجر به رازگشایی از دو پرونده قتل نیز شد.
به گزارش رکنا ،سردار بخشعلی کامرانی صالح ،رئیس
پلیس استان همدان در تشریح این خبر گفت :در پی
وقــوع چندین فقره سرقت تراکتور در استان توسط
سارقان ناشناس موضوع به طور ویژه در دستور کار
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار
گرفت.
وی افــزود :در ادامه تحقیقات مأموران پلیس ،فردی
ناشناس از اهالی استانهای جنوبی که در سالهای
اخیر اقــدام به خرید چند دستگاه تراکتور از همدان
کرده بود ،شناسایی شد که در بررسی قولنامه فروش
تراکتور مشخص شد مشخصات ذکر شده در قولنامه با
مشخصاتیکدستگاهتراکتورمسروقهازهمدانتشابه

سرپرست پلیس آگاهی تهران بــزرگ از دستگیری
سارقان عابر بانکهای شهر تهران خبر داد و جزئیات
آن را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ حمیدرضا
یــاراحــمــدی در حــاشــیــه ط ــرح دســتــگــیــری ســارقــان
دستگا ههای خودپرداز که پیش از ظهر دیــروز در مقر
آگاهی تهران برگزار شد اظهار کرد :در اسفند ماه سال
 96بود که خبر مربوط به سرقت دستگاههای خودپرداز
به پلیس اطــاع داده شد و بالفاصله تیمی مسئول
رسیدگی به این پرونده شد.
وی با بیان این که در همان سرقتهای اولیه ماموران
پلیس موفق به ردزنی سارقان شدند ،گفت :ابتدا تصور
بر این بود که شش نفر این سرقتها را انجام داده بودند
اما در تحقیقات بعدی مشخص شد که چهار نفر اقدام
به سرقت دستگاههای عابر بانک کردهاند که اقدامات
پلیس برای شناسایی و دستگیری این افراد ادامه یافت.
وی با اشاره به این که اعضای این باند اقدام به سرقت
دستگا ههای عابربانک در کــرج ،نــازی آبــاد ،بولوار
میرداماد و میدان ونک کرده بودند ،افــزود :این افراد
به طور متوسط از هر دستگاه عابربانک بین  20تا 30
میلیون پول برداشت کرده بودند که در مجموع چیزی
حدود  150میلیون تومان از این طریق به دست آورده
بودند که از این پول نفری حدود  15میلیون تومان را
تقسیم کرده و بقیه را هنوز میان خودشان تقسیم نکرده
بودند.
یاراحمدی با بیان این که سارقان طی  24ساعت در
جیب بر حرفه ای مترو که یک زن بود در متروی گلشهر
دستگیر شــد .به گــزارش رکنا ،سرهنگ علی راقــی،
رئیس پلیس مترو گفت :تعدادی از مسافران خانم که
از مترو برای تردد استفاده کرده بودند به ایستگاه پلیس
مراجعه کردند و از سرقت رفتن وسایل شان خبر دادند
که تیمی از ماموران کالنتری بررسی موضوع و شناسایی
ســارق را در دستور کار قــرار دادنــد .این مقام انتظامی

مجازی کشیده شد و ایــن فــرد مرموز به خفاش رشت
معروف شد وظاهرا از حدود یک هفته پیش واحد واکنش
سریع پلیس امنیت گیالن واقع در میدان شهرداری رشت
وارد عمل شده که خوشبختانه چهار روز قبل با همکاری
پلیس امنیت انزلی این مجرم خطرناک با روش های کامال
علمی دستگیر و تحویل پلیس آگاهی استان شد.
خفاش رشت ضمن اعتراف به جنایات خود هم اکنون
مراحل بازپرسی را طی می کند.
بــه گــــزارش رکــنــا ،ســرهــنــگ فــرهــاد فـــاح کریمی،
رئیس پلیس آگاهی استان گیالن با اعــام ایــن خبر
گفت :به دنبال وقــوع چندین فقره سرقت از ابتدای
امسال از آرایشگا ههای زنانه ،بوتیکها و مکا نهایی

کــه تــوســط بــانــوان اداره
میشد و مقرون به آزار و
اذیت جنسی بود ،بررسی
مــوضــوع بــه صـــورت ویــژه
در دستور کار کارآگاهان
اداره مبارزه با سرقت قرار
گرفت .این مقام انتظامی
افــــزود :کــارآگــاهــان پس
از بــررســی دقــیــق صحنه
های جرم ،چهره یک مرد
مــوتــورســوار را بــه عنوان
متهم شناسایی کردند.
وی خــاطــرنــشــان ک ــرد:
فرماندهی انتظامی شهرستان بندرانزلی هفته گذشته
موفق به دستگیری سارقی شد که به همین شیوه اقدام
به سرقت میکرد و تصاویر به دست آمده از دوربینهای
مداربسته ،شباهت زیادی به عامل مزاحمت بانوان داشت
اما با توجه به انکار متهم دستگیرشده،نامبرده در اجرای
دستور مقام محترم قضایی بــرای تحقیقات بیشتر در
اختیار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
فالح کریمی با تاکید بر این که متهم مذکور با توجه به
مستندات جمع آوری شده از پرونده و تصاویر دوربینهای
مداربسته و همچنین شناسایی توسط شاکیان ،چارهای
جز اعتراف به جرم انتسابی نداشت ،خاطرنشان کرد:

دزدان عابربانک ها در چنگ قانون

مخفیگاههایشان و در عملیاتهای جداگانه در محدوده
غرب تهران دستگیر شدند ،ادامه داد :این افراد بین 30
تا  35سال سن داشتند و همگی به اتهام جرایمی چون
سرقت محموله و  ...دستگیر شده بودند همچنین یکی
از متهمان دستگیر شده در مرخصی از زندان بود.
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به شگرد
متهمان در سرقت اظهار کرد :این افراد که به اعتراف

خودشان دوســت داشتند پولدار شوند ابتدا محل را
بازبینی کرده و با شناسایی مراکزی که عابربانک آن
ها از ضریب ایمنی کمتری برخوردار بوده نقشه خود
را برای سرقت طرح می کردند .وی ادامه داد :متهمان
سپس اقدام به سرقت خودرو کردند تا از آن در سرقت
خود استفاده کنند .این خودروها یکی خودروی تیزرو و
دیگری خودروی باری بوده است.

نامبرده که در فضای مجازی به خفاش رشت مشهور و
باعث ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان شده بود،
سرانجام به جرایم خود اقرار کرد.
این مقام انتظامی با بیان این که در برخی از موارد بانوان
هنوز اقــدام به شکایت از ایــن متهم نکرده انــد ،اظهار
کرد :شهروندان در صورت داشتن شکایت از این متهم
میتوانند به دایــره دوم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
استان گیالن مراجعه کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان گیالن ضمن تقدیر از همکاری
مستمر شهروندان با نیروی انتظامی ،از مردم خواست در
صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک ،مراتب را از طریق
فوریتهای پلیسی  110با ما در میان بگذارند.
یاراحمدی با بیان این که اداره هفدهم پلیس آگاهی
رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت ،افزود :آخرین
سرقت این افراد روز  26فروردین در محدوده نازی آباد
بود که پس از آن کارآگاهان اقــدام به دستگیری آنان
کردند.
وی درباره چگونگی بازگشایی مخزن عابربانکها نیز
به ایسنا گفت :متهمان با استفاده از تجهیزات خود و
دستگاههای برش اقدام به برش دستگاه عابربانک کرده
و پولها را برداشت میکردند.
▪دستور رئیس پلیس پایتخت برای ارتقای ایمنی
عابربانکها

یاراحمدی با بیان این که تمامی دستگا ههای سرقت
شده دارای ضریب ایمنی پایین بودند ،گفت :در همین
راستا رئیس پلیس پایتخت به تمامی بانکها ابالغ کرد
تا برای ارتقای ایمنی دستگاههای خودپرداز خود به ویژه
دستگا ههایی که در خارج از محدوده بانک قرار دارند
اقدام کنند .یاراحمدی درباره اقدامات پلیس آگاهی
تهران در ایام نوروز نیز گفت:جرایم خشن در ایام نوروز
 16درصد کاهش داشته و طی این مدت کشفیات جرایم
نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  24درصدی
داشته است .به گزارش ایسنا ،متهمان دستگیر شده
اقدام به سرقت سواری پرادو ،بی ام و و سواری ماکسیما
کــرده بودند تا با استفاده از این خودروها بتوانند به
سرعت از محل متواری شوند که ماموران پلیس آن ها را
هم کشف کردند.

جیب بر حرفه ای مترو یک زن بود!
افزود:درتحقیقاتپلیسیمشخصشدکهسارقازجمله
سارقانحرفهایجیببرزناستکهباکوچکترینغفلت
مسافراناموالشانراسرقتکردهاست.اینمقامانتظامی
بابیانافزایشگشتهایانتظامیهدفمند ،درایستگاه
هایپلیس،بیانکرد:روزجمعهمامورانانتظامی،هنگام

گشت زنی متوجه رفتار مشکوک خانمی به نام نیلوفر در
ایستگاهگلشهرشدندکهدراطرافباجهبلیتفروشیدر
حالپرسهزنیبود.
وی در ادامه افزود :مدتی ماموران ،متهم را تحت مراقبت
قرار دادند و پس از متقن شدن موضوع ،وی را دستگیر

کردند.رئیسپلیسمتروتصریحکرد:دربازرسیازوسایل
متهم ،تعدادی مدارک هویتی و کیف پول کشف شد که
اقدامات پلیسی برای شناسایی مال باختگان صورت
گرفت .راقی در پایان خاطر نشان کرد :مال باختگان
در اظهاراتشان اعالم کردند که اموال آن ها فقط در 24
ساعت سرقت شده است و بدین ترتیب ،متهم برای سیر
مراحلقانونیتحویلکالنتریمربوطشد.

...

درامتداد روشنایی

فدایی امنیت

اشک های یک مادر را در پس پهنای چادرش کسی نمی
بیند او چند روز است که آرام آرام اشک می ریزد و با نگاهی
عاشقانه به فرزند رشیدش که روی تخت بیمارستان پیامبر
اعظم(ص) بستری شده است از خداوند می خواهد تا
او را به زندگی بازگرداند .چندین روز است که او و تعداد
زیادی از باورمندان به «امنیت» دست به دعا برداشته اند
و شفای بیماران و به ویژه سرباز فداکار وطن را از خداوند
می خواهند تا ...
حــدود  15روز قبل بود که سرباز «محمدسعید دهقان
ان ــاری» (ســربــاز پلیس کــرمــان) مامور انتقال دو سارق
خطرناک به پلیس آگاهی شد اما سارقان بی رحم نقشه
وحشتناکی را برای فرار از چنگ قانون طراحی کرده بودند.
حافظ امنیت مردم نیز بی خبر از همه جا دستبندهای
فوالدین را بر دستان دزدان اموال مردم حلقه زد تا آن ها را
برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی ببرد اما در مسیر راه
ناگهان یکی از سارقان چاقوی تیزی را که از قبل تهیه کرده
بود بر شاهرگ گردن سرباز نیروی انتظامی فرود آورد تا به
همراه همدستش راه فرار را هموار کند اما سرباز فدایی
وطن در حالی که خون از گردنش فواره می زد با دلیری و
شجاعت بی مثال ،مقابل سارقان بی رحم سد شد و از فرار
آن ها جلوگیری کرد با وجود این در حالی که خون زیادی
را از دست داده بود بی هوش روی زمین افتاد لحظاتی بعد
سارقان سنگدل دوبــاره با ورود پلیس به ماجرا دستگیر
شدند و سرباز مجروح نیز به بیمارستان پیامبر اعظم(ص)
کرمان انتقال یافت .دکتر فرهاد اشافی (رئیس بیمارستان
پیامبر اعظم(ص)) در تشریح این ماجرا به توکلی خبرنگار
خراسان گفت :وقتی سرباز نیروی انتظامی را با آن وضعیت
خاص به بیمارستان رساندند ما حتی فرصت نداشتیم
لباس هایش را عوض کنیم و او را خیلی سریع به اتاق عمل
بردیم .آن لحظه دکتر فخر و دکتر مهرابی که در اتاق عمل
حضور داشتند بالفاصله مشغول عمل جراحی روی گردن
سرباز شدند چرا که چاقو دقیقا روی شاهرگ اصلی بیمار
اصابت کرده بود وقتی بیمار را وارد اتاق عمل کردند هنوز
دست پرستار روی ناحیه آسیب دیده و پانسمان شده قرار
داشت تا خون ریزی بیشتری نکند .ضربه سارقان آن قدر
ناجوانمردانه بود که خون زیادی از بدن سرباز مجروح در
محل ارتکاب جرم رفته بود .در واقع  4لیتر از  5لیتر خونی
که در بدن انسان وجود دارد از دست رفته بود به همین
دلیلمقدارزیادیفراوردههایخونیبهبیمارتزریقکردیم
ولی با وجود این عمل موفقیت آمیز باز هم سرباز فداکار به
علت خون ریزی شدید و فاصله زمانی وقوع حادثه تا انتقال
بیماربهبیمارستان،بهکمارفتواکنونشرایطریوی،قلبی
و کلیوی بیمار را با دارو و دستگاه تنفس مصنوعی برقرار
کرده ایم اما هیچ پاسخی از ناحیه مغز مشاهده نمی کنیم،
با انجام همه اقدامات درمانی ما نیز همانند بسیاری از مردم
این سرزمین برای شفای او به درگاه خدا دعا می کنیم و ...
بــاورش سخت است که انسان هایی بــرای ارتکاب جرم
و دستبرد به امــوال مــردم حاضرند جان بــزرگ مــردان و
حافظان امنیت را به خطر اندازند تا به آرزوهــای واهی
خــودشــان بــرســنــد .مــا نیز در کــنــار مـــادر دل شکسته
«محمدسعید دهقان اناری» برای شفای او دست به دعا
برمی داریم تا ...
ماجرای واقعی با همکاری معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان کرمان

واژگونی اتوبوس در گرمسار یک کشته
و  14مصدوم برجا گذاشت
رئیس پلیس راه استان سمنان گفت  :واژگونی یک دستگاه
اتوبوس در محور گرمسار-قم یک کشته و  14مصدوم
برجا گذاشت .سرهنگ حسن خسروجردی در گفت و گو
با ایرنا تعداد سرنشینان اتوبوس را که از مشهد به سمت
قم در حرکت بودند  35نفر اعالم کرد و افزود  :این سانحه
در کیلومتر  40محور گرمسار  -قم در ساعت چهار و یک
دقیقه بامداد دیروز رخ داد .وی توجه نکردن به جلو و خواب
آلودگی راننده را علت واژگونی اتوبوس اعالم و اضافه کرد
 :در این سانحه یک نفر جان باخت .وی خاطرنشان کرد :
 14مصدوم این حادثه به بیمارستان های شهید بهشتی و
نکویی قم منتقل و سه نفر از آنان به صورت سرپایی در محل
حادثه درمان شدند .خسرو جردی ادامه داد  :حال یک
کودک سه ساله هم وخیم گزارش شده است .رئیس پلیس
راه استان سمنان یادآور شد  :بی توجهی به جلو ،خستگی و
خواب آلودگی ،سرعت و سبقت غیرمجاز اصلی ترین دالیل
تصادفات در محورهای مواصالتی استان است که با دقت
رانندگان و رعایت قوانین و مقررات قابل پیشگیری است.
روز جمعه گذشته نیز در  80کیلومتری محور ارتباطی
دامــغــان  -گلوگاه یک مینی بــوس حامل دانشجویان
دانشگاه دامغان واژگــون شد که در این حادثه دو تن از
دانشجویان جان باختند.

عامالن کالهبرداری با تصادفات ساختگی دستگیر شدند

فروپاشی باند کالهبرداران حرفه ای در اسالم آباد غرب

دستگیری کارمند قالبی کالهبردار  
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم از دستگیری
فردی به اتهام کالهبرداری در قالب کارمند اداره بنیاد
مسکن و راه و شهرسازی خبر داد .به گزارش آنا از روابط
عمومی دادستانی کل کشور ،مهدی کاهه گفت :فردی
که خود را کارمند اداره بنیاد مسکن و راه و شهرسازی
معرفی و از این طریق اقدام به کالهبرداری از مردم میکرد
شناسایی و دستگیر شد .وی افزود :این متهم برای تثبیت
این اعتماد ،اسناد دولتی و نامههای سربرگدار را جعل
کرده بود .کاهه تاکید کرد :این کالهبردار که تاکنون بیش
از  ۱۹شاکی دارد ،مبالغ مختلفی از  ۱۶میلیون تا ۲۱
میلیون تومان از مردم دریافت کرده بود.

اساسی و قابل بررسی دارد.
یصالح ادامه داد :پس از اخذ نیابت قضایی تیمی
کامران 
از مأموران پلیس آگاهی استان به منظور بررسی موضوع
به استان هدف اعــزام و موفق به شناسایی فروشنده
تراکتور شدند که در مصاحبههای فنی صورت گرفته
نقش و فعالیت وی در خرید تراکتورهای مسروقه از
همدان برای مأموران محرز شد .
این مقام مسئول اظهار کرد :هر چند متهم با توسل
به انواع شگردها سعی در منحرف کردن مأموران در
روند پرونده را داشت اما با جمعآوری اطالعات کامل
از کلیه سرقتهای مشابه در  10سال اخیر در استان،
ردپای شخصی به هویت «حمید» در اغلب سرقتها به
دست آمد.
وی بیان کرد :طی چندین مرحله عملیات شناسایی

و تعقیب و مراقبت فــرد مذکور دستگیر شد که در
بازجوییهای فنی پلیس به سرقت  13دستگاه تراکتور
از استان همدان با همدستی چندین نفر و فروش آن ها
به شخصی به نام «صالح» اعتراف کرد.
کامرانیصالح خاطرنشان کرد :در ادامــه تحقیقات
پلیس شش نفر از همدستان متهم شناسایی و دستگیر
شدند که هر یک به نقش خود در سرقتهای ارتکابی
اقرار کردند و در مواجهه با یکدیگر مشخص شد عالوه
بر سرقتهای ذکر شده متهمان با استفاده از سالح گرم
مرتکب چهار فقره سرقت نافرجام مسلحانه منجر به دو
فقره قتل نیز شدهاند.
وی افزود :در ادامه روند رسیدگی به پرونده دو نفر از
خریداران تراکتورهای مسروقه شناسایی و دستگیر
شدند که در بازجوییهای صــورت گرفته به خرید

تراکتورهای مسروقه با قیمت نازل اقرار و اظهار کردند
تراکتورهای مسروقه پس از سرقت ،توسط کامیونهای
باری از همدان به جنوب منتقل و تحویل خریداران
شده است.
وی بیان کــرد :در ادامــه تحقیقات مــأمــوران ،هویت
سرکرده باند و طراح اصلی سرقتها به نام «مجید»
شناسایی و طی یک عملیات پیچیده وی دستگیر شد
و به کلیه اتهامات انتسابی و مدیریت باند اعتراف کرد.
کامرانی صالح گفت :با دستگیری وی باند سارقان
تراکتور استان همدان به طور کامل متالشی و دو فقره
قتل سالهای گذشته و یک فقره سرقت مسلحانه نیز
کشف شد.
رئیس پلیس استان همدان در پایان خاطرنشان کرد:
کلیه متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.

«خفاش رشت» درتورپلیس
«خفاش رشت» پس از پیگیری های پلیسی در گیالن
دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،بر اساس گزارش های محلی از حدود یک
سال پیش یک مرد موتور سوار با ظاهری پوشیده به کاله
کاسکت و با در دست داشتن سالح سرد (کارد) در ساعات
خاصی به مغازههایی در شهر رشت همچون آرایشگاههای
زنانه ،فروش پوشاک و ...که توسط بانوان اداره میشدند
مراجعه و ضمن آزار و اذیت زنان به سرقت پول و جواهرات
یکرد.
اقدام م 
در همین زمینه پروند های در کالنتری گلسار و سپس
در آگاهی رشت تشکیل شد ،ولی کماکان جرایم این
فرد ادامه یافت که در نهایت نارضایتی مردم به فضای
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باند کالهبرداران حرفه ای در شهرستان اسالم آباد
غرب که به صورت میلیاردی از شرکت های بیمه ای
اقدام به کالهبرداری کرده بودند ،فروپاشید.
بــه گــــزارش رک ــن ــا ،س ــردار منوچهر امـــان اللهی،
رئیس پلیس استان کرمانشاه در تشریح ایــن خبر

اظهار کرد :به دنبال اطالع از فعالیت تعدادی
افراد کالهبردار که با صحنه سازی تصادفات
جرحی ازشرکت های بیمه ای مبالغ زیادی
کالهبرداری می کردند ،رسیدگی به موضوع
در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامـــه داد :مــامــوران پلیس اطــاعــات
شهرستان پس از اطمینان از صحت موضوع و
پس از هماهنگی با مقام قضایی چهار نفر از این
افراد به همراه یکی از کارکنان پزشکی قانونی
را که با آن ها همدست بود دستگیر کردند.
امــان اللهی خاطرنشان کــرد :پس از انجام
کارهای اطالعاتی و تحقیقات گسترده ،عامل
اصلی و سر کــرده ایــن باند نیز در عملیاتی
غافلگیر کننده در یکی از استان های شمالی
کشور دستگیر شد.
رئیس پلیس استان کرمانشاه افزود :این باند تبهکار با
انجام اقدامات مشابه توانسته بودند مبلغ  ۷۰میلیارد
ریال از شرکت های بیمه ای کالهبرداری کنند.
وی اظهار کــرد :افــراد کالهبردار بــرای سیر مراحل
قانونی و صدور حکم الزم تحویل مراجع قضایی شدند.
CMYK

