کشف جسد کام ً
ال سوخته شده در فضاي سبز بزرگراه صياد شيرازي
جســدي کام ً
ن ماه جاري مأموران کالنتري  106نامجو با بازپرس
ال ســوخته شده در قسمت فضاي سبز بزرگراه صياد شيرازي کشف شــد.به گزارش تسنيم  ،ساعت  8صبح روز  22آبا 
کشيک قتل پايتخت تماس گرفته و اعالم کردند جسد يک مرد در قسمت فضاي سبز خيابان پليس ورودي بزرگراه صياد شيرازي (مسير شمال به جنوب) کشف شده است.دقايقي بعد از
اعالم خبر سجاد منافيآذر؛ به همراه اکيپ تشخيص هويت آگاهي و کارشناسان پزشکي قانوني در محل کشف جسد حاضر شده و مشغول تحقيقات درباره اين پرونده شدند.شواهد نشان
ميداد که جسد متعلق به مردي حدوداً سي و پنج ساله است ،وي ظاهراً کارتنخواب بوده ،هنگام حادثه روي يک تشک در قسمت فضاي سبز خوابيده و انفجار يک کپسول گاز که کنار
وي قرار داشته ،منجر به سوختگي کامل اين شخص و لباسهايش شده بود  ،اين شخص پس از سوختگي تقال کرده اما موفق نشده و به کام مرگ فرو رفته بود.
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انحراف به چپ مرگبار پرايد

قاتل فراری در عنبرآباد دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از دستگیری یک قاتل فراری اهل ریگان در شهرستان
عنبرآباد خبر داد.ســرهنگ محمود بیدشکی افزود :پلیس آگاهی عنبرآباد با فعالیت های
پلیسی از مخفی شدن یک قاتل اهل ریگان در یکی از گلخانه های این شهرستان مطلع
شــد.وی ادامه داد :بالفاصله  2اکیپ برای دستگیری قاتل به مخفیگاه وی اعزام و قاتل
دســتگیر شد.وی خاطرنشان کرد« :الف – ر» در شــهریورماه سال جاری در شهرستان
ریگان اقــدام به قتل کرده بود و پس از انجام این جرم باهویت جعلی برای کار و پنهان
شدن در یکی از گلخانه های عنبرآباد به این شهرستان فرار کرده بود.

حوادث دور دنيا
افزايش جرم و جنايت
در آمريکا در سال ۲۰۱۶

گزارش ساليانه اف
بي آي که دوشنبه
منتشر شــده نشان
ميدهــد که ميزان
جــرم و جنايت در
اين کشــور طي ســال  ۲۰۱۶نسبت به
ســال قبل از آن افزايش داشــته است.
به گزارش تســنيم به نقل از خبرگزاري
آناتولي ،گــزارش جديد اف بي آي که از
اطالعات ارائه شده توسط نهادهاي اجراي
قانون گردآوري شده حاکي از آن است که
در ســال  2016ميالدي بيش از 6121
مورد حادثه در آمريکا رخ داده اســت که
اين رقم نســبت به  5850حادثه و جرم و
جنايت در سال  2015ميالدي با رشد 4.6
درصدي روبرو شده است.بيش از نيمياز
اين اتفاقات و حوادث با انگيزههاي نژادي،
قوميو قبيلهاي بوده است .تجزيه و تحليل
 6063مورد از اين حوادث که شامل 7509
قرباني بوده نشان ميدهد که  21درصد
اين اتفاقات به خاطر مســائل مذهبي و
ديني رخ داده اســت ،که دومين عامل و
انگيزه جرم و جنايــت در آمريکا پس از
مسائل نژادي و قوميبوده است.مسلمانان
و يهوديان هدف بيشترين جرم و جنايات
در آمريکا قرار گرفته اند .احساســات ضد
يهــودي  55درصــد و احساســات ضد
مســلمانان  25درصد انگيزههاي اصلي
جرم و جنايت در آمريکا را تشکيل داده و
يهوديان بزرگترين گروهي بودهاند که در
آمريکا هدف قرار گرفته اند.
چمدانی پر از جواهرات به ارزش
یک میلیون پوند گم شد

یک چمدان پر از جواهرات به ارزش یک
میلیون پونــد در یکی از قطارهای لندن
گم شد .به گزارش تسنیم ،یک فروشنده
جواهرات کــه با چمدانی پــر از جواهر
سوار قطار شــده بود موقع پیاده شدن از
قطار متوجه شد که چممدان نیست.این
فروشنده  35ساله چمدان حاوی جواهرات
را در قفسه باالی سر خود رد قطار گذاشته
بود اما موقعی که قطار به ایستگاه رسید
متوجه شد که چمدان سر جایش نیست.
این چمــدان پر از "یاقــوت"" ،زمرد" و
"یاقوت کبود" بــه ارزش یک میلیون
پوند بود که در قطــار لندن به بیرمنگام
گم شد.بر اســاس گزارش ،skynews
فروشنده جواهرات ساعت  7:03صبح در
ایستگاه قطار «یوستون» سوار قطار شد
در حالی که چمدانش حاوی  40ســنگ
قیمتــی بود.کارآگاهــان پلیس معتقدند
احتمــاال چمدان قبل از خــروج قطار از
ایستگاه «یوستون» به سرقت رفته است.
کشف محموله 1200
کيلوگرميکوکائين در اسپانيا

پليــس اســپانيا از
انهــدام يــک باند
بينالمللــي قاچاق
مواد مخدر و کشف
بيــش از 1200
کيلوگرم کوکائين در دو شهر "گرانادا" و
"زارائتز" خبر داد.به گزارش خبري پليس و
به نقل از خبرگزاري "تيپيکالي اسپانيش"،
کوکائين توقيف شده ،يکي از بزرگترين
محمولههاي مواد مخدر کشــف شده در
تاريخ کشور اسپانيا است و بنابر اظهارات
پليس ،اين باند قاچاق در دو کشور انگليس
و اسپانيا فعاليت داشتند.تحقيقات در مورد
اين پرونده از سال گذشته و زماني آغاز شد
که ماموران از وجود يک باند قاچاق مواد
مخدر از اسپانيا به انگليس مطلع شدند.
روش کار اين گــروه به اين صورت بود
که مقادير زيادي کوکائين را در شــمال
اسپانيا انبار ميکردند و پس از انتقال آن به
جنوب کشور ،مواد را به بستههاي کوچک
تقسيم کرده و براي فرستادن به انگليس
آماده ميکردنــد و مواد باقيمانده نيز در
داخل اسپانيا توزيع ميشد .اين افراد براي
پنهان کردن فعاليت خود ،يک شــرکت
خدماتي در جنوب اســپانيا تاسيس کرده
بودند.ماموران با تعقيــب کردن يکي از
خودروهاي اين باند موفق به کشف محل
ي و پخش مواد شدند و عالوه بر
نگهدار 
دســتگير کردن سه نفر ،موفق به کشف
 483بســته مواد با وزن  1.1کيلوگرم به
مجموع  531کيلو شدند.

حوادث در ايران

فرمانده پليس راه استان خراسان شــمالي گفت :انحراف به چپ خودروي پرايد در محور
"اسرافين به بجنورد" دو کشته و دو مجروح بر جاي گذاشت .سرهنگ عليرضا حسين زاده
در تشريح اين خبر گفت  :ساعتي قبل برابر اعالم مرکز فوريتهاي پليسي مبني بر وقوع يک
فقره تصادف در محور "اسفراين به بجنورد" ماموران پليسراه سريعا در محل حاضر شدند.
اين مقام انتظاميبيان داشت  :برابر اعالم ماموران پليس راه اين تصادف بين يک خودروي
ســواري پرايد و يک کاميون بوده است.وي افزود  :کارشناسان پليس راه علت اين حادثه
را انحراف به چپ از سوي راننده پرايد و عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه اعالم کردند.

کشف جنین داخل سطل زباله در
خیابان مولوی

قاتل« :ويدا» پولم را نميداد او را خفه کردم!

قتل دختر  27ساله به خاطر طلب  45ميليوني

گروه حوادث  :مــرد تعميرکار اعتراف
کرد دختر جــوان را به خاطر طلب 45
ميليون توماني به قتل رسانده است.
 12آبان مردي با مراجعه به دادسراي
جنايي عنوان داشــت کــه دخترش
ساعت  ۱۲هشــتم آبان از خانه خارج
شــده و پــس از آن مراجعتي به خانه
نداشته است.پدر فقداني در اظهاراتش
اضافه کرد :دخترم ويدا  ۲۷ساله براي
انجام امورات کاري از خانه بيرون رفت
و تا ســاعت  ۱۲همان روز با بنده در
تماس تلفني بود که به يکباره گوشي
تلفن همراهش خاموش شــد و ديگر
هيچگونــه اطالعــي از وي نداريم.با
تشــکيل پرونده مقدماتي با موضوع
"فقــدان افراد" و به دســتور بازپرس
شعبه نهم دادسراي ناحيه  ۲۷تهران،
پرونده براي رســيدگي در اختيار اداره
يازدهــم پليس آگاهــي تهران بزرگ
قرار گرفت.با آغاز تحقيقات،کارآگاهان
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ
اطالع پيدا کردند کــه ويدا با يکي از
دوســتان خانوادگــي اش براي بردن
خودرو ســواري پرايدش به تعميرگاه
قــرار مالقــات دارد .در تحقيقات از
خانواده ويدا مشــخص شــد که او با
يکي از دوستان خانوادگي شان به نام
فرزاد  ۴۴ساله تماس داشته و به علت
نقص خودرو پرايــدش ،با فرزاد براي
بردن خودرو به تعميرگاه قرار مالقات
گذاشته است.

شناســايي و دســتگيري عامل
جنايت

با شناســايي فرزاد تحقيقات از وي در
دســتور کار کارآگاهــان اداره يازدهم
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت؛
او پــس از حضــور در اداره يازدهــم
پليس آگاهي ،در اظهارات اوليه منکر
هرگونه اطالع از سرنوشــت ويدا شد،
اما سرانجام در ساعت  ۱۲روز یکشنبه
لب به اعتراف گشــود و بــه ارتکاب
جنايــت و قتل ويدا اعتراف کرد.متهم
در اعترافاتش در خصــوص انگيزه و
نحــوه ارتکاب جنايت بــه کارآگاهان
گفت :ويدا به بهانه سرمايه گذاري در

يک پروژه اقتصادي ،مبلغ  ۴۵ميليون
تومان از من پول قرض کرده بود؛ قرار
بود تا اين مبلغ را در کمترين زمان به
بنده بازپس بدهد ،اما او هر بار بهانهاي
ميآورد و زمان ديگري را براي دادن
بدهي اش اعالم ميکرد تا اينکه اين
زمان به يک سال رسيد .طي اين مدت
متوجه شدم که او از افراد ديگري نيز
به همين شيوه و شگرد اقدام به گرفتن
پول کرده است.

قتل دختر  27ساله به خاطر طلب
 45ميليوني

متهــم در ادامــه اعترافاتــش بــه
کارآگاهان گفت :صبح هشتم آبان با

ويدا در فلکه دوم صادقيه قرار مالقات
داشتم .شــب قبل از آن زماني که با
ويدا قرار گذاشته بودم ،تصميم گرفته
بودم تا به هر شکل ممکن پول خودم
را از وي بگيرم و اگر موفق به اين کار
نشدم ،ويدا را به قتل رسانم .زماني که
ويدا سوار ماشين شد به سمت جالل
آل احمد حرکت کردم .در ميانهي راه
درباره زمان بازپس گرفتن طلب خود
با ويدا صحبت کــردم ،اما او باز هم
زمان ديگري را اعــام کرد؛ در بين
صحبتهايش متوجه شــدم که قصد
دارد تــا مدتي از تهران خارج شــود؛
ديگر تصميم گرفتم تا تصميم خودم

را عملي کنم؛ پارچهاي را دورگردنش
انداختــه و او را خفــه کرم.متهم در
خصوص محل رها کردن جســد نيز
بــه کارآگاهان گفت :بي هدف به راه
خود ادامه ميدادم تا اينکه به شــهر
جديد انديشه رسيدم .پس از مقداري
چرخيدن در داخل شهر ،مکان خلوتي
را در محــدوه بلوار وحدت پيدا کردم؛
جسد را در آنجا رها کرده و به سرعت
دور شد؛ تا ســاعت  ۴بامداد در حال
چرخيدن در خيابانهاي تهران بودم
و نهايتــا به خانه برگشتم.ســرهنگ
کارآگاه حميد مکــرم ،معاون مبارزه
با جرايــم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ ،با اعــام اين خبــر گفت:با
اعترافــات صريح متهم بــه ارتکاب
جنايت و رها کردن جســد در شــهر
انديشــه ،بالفاصلــه هماهنگي الزم
انجام و مشخص شد که جسد متعلق
به مقتول توســط عوامل انتظاميدر
همان محل رها ســازي جسد کشف
و بــه عنوان ناشــناس به پزشــکي
قانوني منتقل شــده است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران  ،سرهنگ کارآگاه
حميد مکرم ،در پايان اين خبر گفت:
با اعتراف صريــح به ارتکاب جنايت،
پرونده مقدماتي با موضوع قتل عمـد
تشکيل و متهم با قرار بازداشت موقت
و براي انجام تحقيقــات تکميلي در
اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار گرفته است.

متهمان به دهها فقره دستبرد اعتراف كردند

دست کالهبردارحرفهاي براي پليس قائم شهر رو شد

انهدام  33باند قاچاق کاال و سرقت در طرح ضربتي پليس

انهدام باند سرقت خودرو در قلهک
رئيس کالنتري ۱۲۴
قلهک از دســتگيري
دو ســارق حرفــهاي
خودرو در اين محدوده
خبــر داد و گفت :اين
متهمان هنــگام فرار
با خودروي مســروقه
شناسايي و دستگير شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرگرد ضرغام آذين رئيس کالنتري  ۱۲۴قلهک اظهار کرد :با
اعالم خبري مبني بر ســرقت يک دستگاه خودرو در محدوده
قلهک ،تيمياز ماموران اين کالنتري براي بررسي موضوع وارد
عمل شدند و طي بررسيهاي انجام شده مشخصات خودروي
مســروقه را به دســت آوردند.وي افزود :اطالعات به دســت
آمده در اختيار ماموران گشــت انتظاميقرار گرفت و در نهايت
ماموران يکي از گشتهاي انتظاميکالنتري ،اين خودرو را با
دو سرنشــين مشاهده و براي توقف آن به راننده دستور توقف
دادند.رئيــس کالنتري  124قلهک گفت :متهمان بدون توجه
به دستور پليس سعي کردند از محل متواري شوند ،اما سرعت
عمل ماموران اين امکان را از آنها گرفت و در همان لحظات
اوليه خودرو متوقف و متهمان بازداشــت و به کالنتري منتقل
شدند و تحت بازجوييهاي انجام شده به جرايم خود مبني بر
سرقت خودرو اعتراف کردند.سرگرد آذين عنوان داشت :مالک
خودرو شناسايي شــده و پس از حضور در کالنتري خودروي
خود را تحويل گرفت و متهمان نيز براي سير تحقيقات قضايي
به دادسرا منتقل شدند.وي افزود :در پرونده اين متهمان تاکنون
دهها فقره ســرقت لوازم داخلي خودرو و همچنين ســه فقره
سرقت خودرو نيز ديده ميشود.

زندان هم جاعل چك را سر به راه نكرد
فـــــــر مـــــا ند ه
ا نتظا ميشهر ســتا ن
قائمشهر از شناسايي و
دستگيري کالهبردار
حرفهاي تحت تعيب
مراجع قضائي تهران
قبــل از اقــدام بــه
کالهبرداري در قائم شــهر خبر داد .به گزارش پايگاه خبري
پليس ،سرهنگ محمدولي مرادي در تشريح اين خبر ،گفت:
درپي کسب خبري مبني بر اين که فردي با ارائه چک جعلي
قصد خريد تجهيزات گرمايشــي از يکي از شهروندان را دارد
موضوع در دستور کار پليس آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.
فرمانده انتظاميشهرســتان قائم شهر ،افزود:کارآگاهان اداره
مبــارزه با جعل و کالهبرداري پليس آگاهي با بررســيهاي
همه جانبه دريافتند ،ارائه کننده اين چک که داراي ســابقه
کالهبرداري در تهران است با تباني و همکاري يک کالهبردار
حرفهاي در قائمشهر قصد خريد تجهيزات گرمايشي در اين
شهرستان را داشته است.وي خاطر نشان کرد :ماموران با انجام
اقدامات اطالعاتي متهمان را شناسايي و در اقداميغافلگيرانه
اين افراد را دستگير در بازرســي از آنان دو فقره چک سفيد
امضاء جعلي کشــف کردند.سرهنگ مرادي ،تصريح کرد :در
بررسي سوابق اين دو متهم که داراي سوابق متعدد کيفري و
کالهبرداري بودهاند مشــخص شد يکي از اين افراد به دليل
اقدام به کالهبرداري  6ميليــارد و  600ميليون ريالي تحت
تعقيب مراجع قضائي شهرستان تهران است .وي تصريح کرد:
متهمان پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند و
تحقيقات پليس آگاهي در اين زمينه ادامه دارد.

 110سارق خشن دستگير شدند
رئيس پليس پايتخت
گفــت :در طـــــرح
ضربتــي پليس 110
ســارق خشن ،زورگير
کــه در قالــب 33
باند ســرقت فعاليت
ميکردند ،دســتگير
شــدند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سردار حسين
رحيميفرمانــده انتظاميتهــران بــزرگ در حاشــيه طرح
دستگيري سارقان و مالخران در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
در راســتاي طرح ضربتي پليس تعداد  33باند قاچاق کاال و
سرقت منهدم شــدند و در همين راستا بيش از  110سارق
دســتگير شــدند.وي در ادامه افزود :در قالب اين طرح تمام
پليسهاي زيرمجموعه نيروي انتظاميبه صورت تخصصي
براي شناسايي و دستگيري ســارقان فعاليت داشتند .سردار
رحيميبــا بيان اينکــه  28باند از اين  33باند ســرقتهاي
مهم و خشن داشــتهاند،تصريح کرد:در بررسيهاي صورت
گرفته مشخص شدکســاني که دستگير شدند سابقه جرم و
دستگيري داشتند .وي بيان کرد :يک باند چهار نفره سرقت
و قاچاق موتور ســيلکت در يکي از نقاط شهر اقدام به اوراق
موتورها ميکردند و موتورسيکلتهاي نو توليد ميکردند که
درنهايت باند چهار نفره پس از شناســايي متالشي شد .وي
در ادامــه گفت 5 :باند قاچــاق کاال از جمله لباس و کفش
شناسايي و منهدم شدند که ارزش تقريبي کاالهاي مکشوفه
قاچاق  7ميليارد تومان برآورد شــده است.وي از دستگيري
 ۱۵تــن از متهمان فراري خبر داد وگفت :اين طرح با قدرت
ادامه دارد.

دهها كيلو افيون از سوداگران مرگ كشف شد

گروه حوادث  :فرمانده انتظامياســتان
خراســان جنوبي گفت:باند اشرار مسلح
در عمليات ضربتي پليس استان دستگير
و مقدار 247كيلو گــرم ترياك از آنان
كشف شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس  ،سردار
"مجيد شجاع"در تشريح اين خبر اظهار
داشــت  :مأموران انتظاميشهرســتان
خوســف در هفتم آبان ماه سال جاري
با دريافت خبري مبني بر تردد اشــرار
و قاچاقچيان مسلح در کوير شهرستان
خوســف  ،تيمهاي عملياتــي مبارزه با
اشرار جهت بررسي موضوع اعزام شدند.
وي افــزود  :يکي از تيمهاي خودرويي
اعزام شده در مناطق کويري شهرستان
خوسف با اشــرار روبه رو شده و با آنان
درگير ميشــود كه در درگيري صورت
گرفته يکي از نيروهاي انتطاميبه درجه
رفيع شــهادت نائل آمــد كه بالفاصله
اجراي طرح مهار قاچاقچيان به مرحله
اجرا درآمد.سردار شجاع تصريح كرد :با
اجراي عمليات تعقيب و گريز سوداگران

دستگيري اشرار مسلح درخراسان جنوبي

مرگ يكي از اشــرار مســلح در منطقه
درگيري دستگير و ســاير اشرار پس از
شناسايي در يكي از استانهاي همجوار
در عملياتــي ضربتي توســط مأموران
دستگير شــدند.فرمانده انتظامياستان
با اشاره به کشــف  247کيلوگرم مواد
مخدر در اين عمليات بيان داشت  :سه
دستگاه موتور سيكلت و تعدادي سالح
و مهمات از قاچاقچيان كشف شد.سردار
شجاع خاطر نشان كرد:از ابتداي امسال
بالغ بر  29تن انواع مواد مخدر در استان
خراســان جنوبي کشف شده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل از افزايش
50درصدي برخوردار است که در همين
راستا  46باند قاچاق متالشي شد.
كشــف  206کيلوگرم انواع مواد
مخدر در سيستان و بلوچستان

همچنيــن در راســتاي اخبــار اين
حــوزه  ،فرمانده هنگ مرزي زاهدان
از ناكاميقاچاقچيــان در انتقــال
206کيلوگــرم انواع مــواد مخدر به
داخل كشــور خبــر داد .ســرهنگ

جواد رفيعي در تشــريح اين خبر گفت:
مرزداران هنگ مرزي زاهدان با اشراف
اطالعاتــي و عملياتي ،از قصد يك باند
موادمخدر براي انتقال محموله خود به
داخل كشور مطلع و بالفاصله با آمادگي
و تجهيزات كامل ،به تشــديد پوشش
كامل نوار مــرزي پرداختند.وي افزود:
مرزداران پس از انجام عمليات شناسايي
و بررسيهاي همه جانبه اقدام به اجراي
كمين در مســيرهاي احتمالــي ورود
قاچاقچيان كردند ،كه پس از ســاعاتي
كمين با ســوداگران مرگ روبرو شدند.
اين مقام انتظاميادامه داد :ســوداگران
مرگ با مشاهده مرزبانان به سمت آنها
تيراندازي كردند که پس از چند ساعت

درگيــري و ناتواني در مقابله با آتش پر
حجم ماموران ،با رهــا کردن محموله
موادمخدر و با اســتفاده از تاريكي هوا
و كوهســتاني بودن منطقــه از محل
متــواري شــدند.فرمانده هنگ مرزي
زاهــدان گفت :مرزبانان در پاكســازي
منطقــه 153کيلوگــرم تريــاک و 53
کيلوگرم هروييــن ،جمع ًا  206کيلوگرم
مواد مخدر را كشــف کنند.ســرهنگ
رفيعي در پايان با بيان اينكه شناسايي و
دستگيري متهمان اين پرونده در دستور
كار قــرار دارد ،گفت :مــرزداران هنگ
مرزي زاهدان با پاســداري از مرزهاي
مياني كشــور ،منطقه را بــراي فعاليت
سوداگران مرگ نا امن كرده و با هرگونه
تجاوز به مرزهــاي مقدس جمهوري
اسالميايران مقتدرانه برخورد خواهند
كرد.

 190کيلوگرم ترياک در قم كشف
شد

جانشين فرمانده انتظامياستان قم نيز
از کشــف  190کيلوگرم مواد مخدر از

نوع ترياک در قم خبر داد.سرهنگ صياد
درويشي با اشاره به تعامل پليس امنيت
عموميو مبارزه با مواد مخدر استان قم
در شناسايي و متالشي کردن يک باند
قاچاق موادمخدر در استان ،اظهارداشت:
اعضاي اين باند قصد داشتند توسط دو
دستگاه خودرو پژو از استانهاي جنوبي
با عبور از حوزه استحفاظي قم ،محموله
مواد افيوني را به تهــران منتقل کنند.
جانشين فرمانده انتظامياستان قم افزود:
پس از هماهنگيهاي قضائي ،ماموران
انتظاميبه محورهاي مواصالتي استان
قم اعزام شــدند و اقدام به کنترل تردد
خودروهــاي عبوري کردند.ســرهنگ
درويشــي گفــت :در ادامــه بــا رصد
اطالعاتي ،خودروهاي مذکور شناسايي
و پس از توقيف ،طي بازرسي  20بسته
ترياک به وزن  190کيلوگرم کشــف و
چهار نفر نيز در اين رابطه دستگير شدند.
جانشين فرمانده انتظامياستان قم افزود:
متهمان به همراه پرونده تشــکيل شده
براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع

جنینی داخل یک سطل زباله در محدوده
خیابان مولوی کشــف شــد.به گزارش
تسنيم؛ ســاعت  6:50سه شنبه مأموران
کالنتری  116مولوی با بازپرس کشیک
قتل پایتخت تماس گرفته و اعالم کردند
یک جنین داخل یکی از سطلهای زبانه
در محدوده مولوی کشف شده است.این
جنین که متعلق به یک پسر بود ،هنگام
تخلیه زباله توســط کارگران شهرداری
کشف و مراتب به پلیس اطالع داده شده
بود.سرانجام با دستور محسن مدیرروستا؛
بازپرس ویژه قتل پایتخت جنین کشف
شــده برای بررسی بیشــتر به پزشکی
قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این
پرونده ادامه دارد.
منبع  20هزار لیتری
سوخت قاچاق لو رفت

رئیس پلیس آگاهی
استان ســمنان از
کشــف  20هــزار
لیتر سوخت قاچاق
از یــک دســتگاه
کامیون خبر داد.سرهنگ محمداسماعیل
حــداد در گفت و گو بــا پایگاه خبری
پلیس با اشــاره بــه تــاش و برنامه
ریزیهای گســترده پلیس در راســتای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،از
تشــدید برخورد با قاچــاق کاال و ارز در
سال جاری خبر داد.این مسئول انتظامی
اظهارداشــت :در همین راستا ،ماموران
حین کنترل خودروهای عبوری به يک
دســتگاه کاميون که از مشهد به سمت
تهران در حرکت بود مشــکوک و آن را
متوقف کردند.وی خاطرنشان کرد :راننده
خودرو در اظهارات اولیه مدعی شــد در
حال انتقال بار ضایعات به تهران اســت.
ســرهنگ حداد بیان داشت :ماموران در
بازرسی دقیق از خودرو ،یک منبع سوخت
كه به صورت جاساز در قسمت بار کامیون
تعبیه شده بود را کشف کردند.این مقام
انتظامی تصریح کرد :با کشف این منبع،
مقدار  20هزار لیتر "نفت سفید" خارج از
شبکه توزیع به ارزش  340میلیون ریال
به دست آمد.رئیس پلیس آگاهی استان
با اشاره به دستگیری راننده خودرو ،افزود:
در این راستا پرونده تشکیل و برای سیر
مراحل قانونی به اداره تعزيرات حكومتي
تحویل شد.
گرفتاري  7سارق كابل برق
در دام قانون

فرمانده انتظامي فسا از دستگيري اعضاي
باند هفت نفره سرقت كابل هاي برق و
كشف  26فقره سرقت در آن شهرستان
خبر داد.ســرهنگ فرج رستمي در گفت
و گو با پايگاه خبــري پليس ،بيان كرد:
در پي وقوع چند فقره ســرقت تجهيزات
برق در حومه و روســتاهاي شهرســتان
فســا ،ماموران پليس آگاهي شناسايي و
دستگيري عامالن ســرقت را در دستور
كار خود قرار دادنــد.وي افزود :ماموران
با گســترش چتر اطالعاتــي و اقدامات
فني ،موفق شدند اعضاي يك باند هفت
نفره سرقت كابل هاي برق را شناسايي
و دستگير كنند.سرهنگ رستمي تصريح
كرد :در بازجويي های انجام شده ،سارقان
به  26فقره ســرقت كابــل برق اعتراف
كردند.فرمانده انتظامي شهرستان فسا با
اشاره به اينكه ســارقان پس از سرقت،
كابل هــاي بــرق را به دو نفــر ديگر
مي فروختند ،اظهار كــرد :تالش براي
دستگيري مالخرها كماكان ادامه دارد.اين
مقام انتظامــي در پايان از لزوم همكاري
شهروندان در راستاي پيشگيري از سرقت
تشكر كرد و گفت :با تمام توان با مجرمان
و سارقان برخورد قانوني خواهيم كرد.
کشف کاالی قاچاق  23میلیارد
ریالی در غرب استان تهران

فرمانــده انتظامی
غــرب اســتان
تهــران از کشــف
تزئينات آشپزخانه
ودکــوري قاچاق
بــه ارزش  23میلیــارد ريــال خبر داد.
سردار محســن خانچرلی در گفت و گو
با پایگاه خبری پلیــس ،گفت :با تداوم
برنامه ريــزي پليس در برخورد با قاچاق
كاال ،ماموران يگان امداد اســتان هنگام
گشت زني در عوارضي "تهران – ساوه"
به يک دستگاه ولوو مشکوک شده و آن
را متوقف کردنــد.وي افزود :ماموران در
بازرســي از خودرو توقيفي  ،تعداد زیادی
تزئينات آشپزخانه و دکوري قاچاق کشف
و یک نفر را در این رابطه دستگير كردند.
فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران
تصریح کــرد :کارشناســان ارزش این
محموله را  23میلیارد ریال برآورد کردند.

