برخورد خودرو به کوه در جاده چالوس  5کشته و مصدوم داشت
رئيس مرکز فوريتهاي پزشکي و اورژانس البرز گفت :حادثه برخورد خودرو با کوه يک فوتي و چهار مصدوم بر جا گذاشت.مهرداد بابايي در گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد :حادثه برخورد شديد
خودروي سواري پرايد با کوه که ساعت  20:5پنجشنبه  17خرداد در محل جاده چالوس ،منطقه حسنکدر رخ داد به اورژانس  115البرز اعالم شد .وي ادامه داد :بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس در
محل حادثه حاضر شدند ،اما حادثه بقدري شديد بود که اقدامات درماني براي بازگرداندن راننده خودرو که مردي  38ساله بود  ،موثر واقع نشد.رئيس مرکز فوريتهاي پزشکي و اورژانس البرز افزود:
اين خودرو  4سرنشين ديگر از جمله زن  29ساله ،مرد  25ساله و دو کودک دختر و پسر  4و  6ساله داشت که آنها نيز دچار صدمات شديد شده بودند.بابايي يادآور شد :تکنسينهاي اعزاميپس
از انجام خدمات درماني پيش بيمارستاني ،هر  4مصدوم را به بيمارستان شهيد مدني کرج منتقل کردند.
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آزادي ۱۳زندانيجرايمغيرعمدباکمک ۲۳۴ميليونیزوجتهراني

گرفتاري سارقان مسلح جنوب کرمان در دام قانون

مدير نمايندگي ستاد ديه استان تهران گفت :همزمان با شب شهادت موالي مومنان ،زوج
جواني در تهران پس انداز خود را جهت آزادي  ۱۳نفر از زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد به
حساب نمايندگي ستاد ديه واريز کردند.منوچهر رحماني در گفت و گو با ميزان گفت :زوج
جواني با مراجعه به غرفه بوستان گفتگو و اهداي  ۲۳۴ميليون تومان پس انداز خود ،زمينه
آزادي  ۱۳نف��ر از زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد را مانند تصادف ،چک ،مهريه و نفقه در
زندان به سر ميبردند ،فراهم کردند.وي افزود :اين زوج هدف از اين کار را تاسي به سيره
پاک علوي در احسان و نيکي به صورت ناشناس عنوان کردند.

حوادث دور دنيا
انفجار تازه در آتشفشان گواتماال

آتشفشان فوئگو در گواتماال بار ديگر فوران
کرده و مواد م��ذاب را از ضلع جنوبي راهي
نواحي پايينتر کرده است.به گزارش ايسنا،
س��ازمانهاي امدادرس��ان که براي کمک
رساني به آس��يب ديدگان و بيرون کشيدن
اجس��اد پس از فوران روز يکشنبه به محل
حادث��ه رفته بودن��د در ح��ال تخليه محل
هس��تند.از زمان وقوع اولين ف��وران در روز
يکشنبه تا زمان درج اين خبر مرگ  ۷۲نفر
تاييد شده اما ش��مار زياد ديگري همچنان
مفقود هستند.مقامها ميگويند که فعاليت
آتشفش��ان فوئگو بر زندگي  ۱.۷ميليون نفر
تاثير گذاشته و سه هزار نفر مجبور به تخليه
خانههايشان و زندگي در پناهگاهها شده اند.
روستاهاي واقع در پاي اين کوه زير خاکستر
و گِل آتشفشاني دفن شده اند .زمين شناسان
پيش تر در روز سه شنبه گفته بودند فوران
اوليه که باعث صعود خاکس��تر تا ارتفاع ۱۰
کيلومتري ش��د اکنون پايان يافته اس��ت.
همچنين ادي سانچر ،مدير موسسه ملي لرزه
شناسي گواتماال گفته بود که آتشفشان در
چند روز آينده فوران نخواهد کرد.به همين
دلي��ل به هنگام وقوع فوران ت��ازه ماموران
براي يافتن اجساد تالش ميکردند.سرجيو
کاباناس ،مدير سازمان حوادث غيرمترقبه نيز
گفته اس��ت که پيش از فوران روز يکشنبه
دستور تخليه داده نشده بود.
انار آلوده جان يک زن را
در استراليا گرفت

يک زن استراليايي بر اثر خوردن انار و ابتال
به هپاتيت جان خود را از دست داد.به گزارش
ايسنا ،انار منجمد محصول يک شرکت مواد
غذايي ،چند نفر ديگر را هم در اس��تراليا به
هپاتيت آ مبتال کرده است.وزارت بهداشت
استراليا گفته که يک زن  ۶۴ساله در جنوب
اين کش��ور هفته گذشته بر اثر ابتال به يک
ن��وع «نادر و دردن��اک» بيماري جان باخته
است.درباره محصوالت ش��رکت «کريتيو
گورمه» در استراليا هشدار صادر شده است.
ظاهرا ميوههاي يخ زده اين شرکت  ۲۴نفر
را به هپاتيت آ مبتال کرده اس��ت.در همين
رابطه از مردم استراليا خواسته شده که فريزر
خود را بررسي کنند و بستههاي ميوه يخ زده
را دور بريزند.
افزايش تلفات حادثه واژگوني
قايق در آبهاي تونس

س��ازمان بين المللي مهاجرت اعالم کرد:
تعداد مهاجران آفريقاي��ي که در چند روز
اخير هنگام عبور از درياي مديترانه کشته
شدهاند به  ۱۱۲تن رسيده است.به گزارش
ايس��نا ،قايق حامل ح��دود  ۱۸۰مهاجر در
نزديکي سواحل تونس غرق شد که تعداد
 ۱۱۲از آنان کش��ته ش��ده و تعدادي ديگر
همچنان ناپديد هس��تند.گفته شده حدود
 ۱۰۰نف��ر از آنان اهل تون��س بودهاند.به
گزارش خبرگزاري يونايتدپرس ،در س��ال
ج��اري و پيش از حادثه واژگوني قايق که
روز شنبه اتفاق افتاد تقريبا  ۶۶۰مهاجر در
درياي مديترانه کش��ته شده اند .همچنين
 ۳۲هزار نفر توانستهاند به سالمت خود را
به کشورهاي اروپايي برسانند.

حوادث در ايران
آخرين عامل قتل
 4زن کرمانشاهي دستگير شد

دادس��تان عموميو انقالب شهرستان کهنوج از انهدام يک باند سرقت مسلحانه در جنوب استان
کرمان خبر داد و گفت:در اين رابطه دو س��ارق مس��لح از اعضاي اصلي باند دستگير شدند.مجيد
توگو با ميزان اظهار داشت:طي يکسري کار اطالعاتي دقيق و منسجم محل اختفاي
سيميدر گف 
باند سارقين مسلح مورد شناسايي قرار گرفت.وي ادامه داد:پس از انجام عملياتي غافلگيرانه ،ماموران
انتظاميشهرستان کهنوج موقق به انهدام و دستگيري اعضاي اين باند مسلح شدند.دادستان کهنوج
اعالم کرد :در اين عمليات سه قبضه اسلحه جنگي کالشينکف ،يک قبضه کلت کمري ،دو رشته
دستبند ،تعدادي اسپري فلفلي و خشاب از متهمان کشف وضبط شده است.

باند  69نفره مجرمان متالشي شد

كالهبرداري میلیاردی در تصادفهاي ساختگي

گروه حوادث :اعضاي يك باند كه با ايجاد
تصادفهاي س��اختگي اق��دام به دريافت
هزينهه��اي گزافي از بيم��ه ميكردند با
تالش پليس دستگير شدند و در بازجوييها
جرمشان را گردن گرفتند.
س��ردار ناص��ر اصالن��ي فرمانده��ي
انتظاميآذربايجان غربي در نشست خبري
با اصحاب رس��انه از متالش��ي شدن باند
ايجاد تصادفات ساختگي در شهرستانهاي
جنوب استان خبر داد و گفت  :اين افراد با
همکاري 69نف��ر از اعضاي باند و خانواده
خود در محورهاي مواصالتي جنوب استان
اقدام به ايجاد تصادفات ساختگي ميکردند
و در حين تصادف با شکستن دست و پا و
بيني خود با چکش و ايجاد جراحت در خود
اقدام به دريافت هزينههاي گزافي از بيمه
ميکردند.
 دست اعضاي باند براي پليس رو شد


سردار اصالني با تاکيد بر دستگيري  7نفر
از اعض��اي اين باند اظهار کرد :اين باند از
سال  1390فعاليت خود را شروع کرده بود
که تاکنون ني��ز از طريق ايجاد تصادفات
س��اختگي 30ميليارد ريال از بيمهها پول
درياف��ت ک��رده و يک ميلي��ارد و پانصد
ميليون ريال نيز در حال دريافت بودند که
هوشياري ماموران پليس آگاهي استان مانع
از اين کار شد.وي تصريح کرد :همکاري
هيچ يک از مس��ئوالن شرکتهاي بيمه،

مجرمان حرفهاي روانه زندان شدند

دس��تگاههاي اجرايي و پليس راهنمايي و
رانندگي با اين افراد محرض نش��ده است
و اين افراد با شگردهاي ماهرانهاي بدون
اطالع دستگاههاي ذي ربط اقدام به تاراج
بردن بيت المال ميکردند که با همکاري
مقامات قضايي در آينده نزديک تمام اموال
سرقت شده و هزينههاي دريافتي اين افراد
از شرکتهاي بيمه به حساب بيت المال
بازگردانده خواهد شد.
اعتراف اعضاي گروه در بازجوييها

فرمانده��ي انتظاميآذربايج��ان غربي با

اش��اره به پرونده س��رقتهاي س��ريالي
انجام گرفته توس��ط باند حرفهاي سرقت
در شهرس��تانهاي اروميه ،خوي ،نقده و
مهاباد صورت گرفته بود از دستگيري سه
نفر سارق سابقه دار و  2نفر مال خر در اين
رابطه خب��ر داد و افزود :با انجام تحقيقات
الزم سارقين دستگير ش��ده به انجام 21
فقره سرقت در اروميه و  10فقره سرقت در
شهرستانهاي خوي ،نقده ،مهاباد اعتراف
کردند.وي ارزش ريالي اموال کشف شده از
سارقين را  5ميليارد ريال عنوان و تصريح
کرد:در بازرسي از منازل سارقين همچنين

 6متهم پرونده روانه بازداشتگاه شدند

گروگانگيري در تبريز ،رهايي در قزوين

فرمانده انتظامياستان قزوين از گروگانگيري
در تبريز و رهايي گروگان در کمتر از  8ساعت
در يک عمليات منسجم خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،س��ردار مه��دي محمودي
فرمان��ده انتظامياس��تان قزوي��ن اظهار کرد:
مأموران پليس آگاهي شهرستان بوئينزهرا در
پي کس��ب خبر از مناب��ع و رصد اطالعاتي از
وقوع يک مورد گروگانگيري در تبريز مطلع
شدند.وي افزود :با توجه به اهميت موضوع و
همچنين بر اساس اطالعات دريافتي مبني بر
اينکه آدمربايان قصد انتقال گروگان از محور
بوئينزهرا به يکي از استانهاي شرقي کشور
را دارند .بالفاصله چند تيم مجرب از کارآگاهان
پلي��س آگاه��ي و مأم��وران انتظاميب��راي
عمليات رهايي گروگان تش��کيل شد.فرمانده
انتظامياستان قزوين تصريح کرد :مأموران با
انجام اقدامات تخصصي و اس��تقرار در مبادي
ورودي شهرس��تان حين کنت��رل محورهاي
مواصالتي ،يک دستگاه خودرو پژو  405و يک
دستگاه سمند مورداستفاده گروگانگيران را در
محور «دانس��فهان  -بوئينزهرا» شناسايي و
براي هماهنگي با ساير تيمها و انجام عمليات
ب��ه تعقي��ب و مراقبت نامحس��وس خودروها
پرداختند.محم��ودي بابي��ان اينک��ه رانندگان
خودروها پس از مس��افتي تعقيب نامحسوس،
متوج��ه حضور پليس ش��ده بالفاصل��ه تغيير
مسير داده و متواري ش��دند ،گفت :بالفاصله
موضوع به کليه تيمها اطالعرس��اني و خودرو
پژو  405توس��ط  2واحد عملياتي مس��تقر در

محورها متوقف و راننده و  3سرنشين خودرو
را که قصد فرار داش��تند با شليک چند گلوله
دس��تگير کردند.فرمانده انتظامياستان عنوان
کرد :مأم��وران بالفاصله پس از دس��تگيري
گروگان گيرها و بازرس��ي از خودرو ،گروگان
 37س��اله را که در صندوقعقب خودرو 405
محب��وس و از ناحيه دس��توپا دچار جراحت
ش��ده بود را آزاد کردند.وي يادآور ش��د :ديگر
خودرو متعلق به گروگان گيرها نيز توسط چند
واحد گشت در محور «بوئينزهرا  -سگزآباد»
متوقف و راننده و سرنش��ين خودرو دس��تگير
شدند .با دس��تگيري  6گروگان گير و رهايي
گ��روگان ،کليه متهمان به همراه  2دس��تگاه
خودرو به مقر پليس منتقل ش��دند.وي عنوان
کرد :در بازجويي انجامشده توسط کارآگاهان،
متهمان علت گروگانگيري را اختالف حساب
بين فروشنده مواد مخدر دريکي از استانهاي
شرقي و فرد گروگان گرفتهشده اعالم کردند.
فرمانده انتظامياستان قزوين در پايان تصريح
کرد :متهمان با تش��کيل پرونده راهي مرجع
قضائي شدند.

آگه��ی مزای��ده نوب��ت اول اموال غیرمنق��ول نظر به اینک��ه به موجب اجرائیه ش��ماره
 94/05/24-9410420207300051موض��وع دادنامه ش��ماره -9309970207301188
 93/12/11اصداری از شعبه سوم دادگاه حقوقی ورامین محکوم علیه آقای جمشید ایمن
فرزند حس��ن در پرونده اجرایی کالسه  951119محکوم گردیده به  596.939.360ریال
بابت الباقی مهریه و مبلغ  23.698.180ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها خانم
مریم محمدی مونقی فرزند حسین و مبلغ  39.496.968ریال بابت نیم عشر دولتی در حق
محکوم به شش دانگ ملک متعلق به محکوم علیه
صندوق دولت که در راس��تای استفای
ٌ
واقع در ورامین شهرک مدرس – خیابان رجایی – خیابان تربیت – تربیت  -2پالک آبی
 61455توقیف و طبق نظریه کارشناس منتخب ملک فوق شامل دو طبقه مسکونی – طبقه
همکف – یک خوابه – آش��پزخانه اپن – پوش��ش دیوارها گچ و طبق��ه اول :دو خوابه و
آش��پزخانه اپن – کف سرامیک – پوشش دیوارها گچ و هیچگونه مدارک مالکیت اعم از
س��ند ،وکالت نامه ندارد و صرف ًا ملک به صورت قولنامه ای و در اجاره می باش��د که با
در نظر گرفتن جوانب احصاء ش��ده در قفضیه و در صورت عدم وجود کلیه مشکالت و
موانع حقوقی ،ش��هرداری و غیره و نداشتن دیون و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی
ملک موصوف به مبل��غ  1.400.000.000ریال معادل یکصد و چهل میلیون تومان قیمت
گذاری گردیده اس��ت و از اعتراض مصون مانده اس��ت که ملک فوق برای روز یکشنبه
 97/04/10ساعت  10الی  11صبح به مزایده گذاشته می شود و برنده مزایده کسی است
ک��ه باالترین قیمت را قبول نماید و ف��ی المجلس  10درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و
مابق��ی ظرف ده ماه از تاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگس��تری واریز نماید،
ضمن ًا طالبین می توانند  5روز قبل از تاریخ مزایده و با مراجعه به اجرای احکام مدنی از
ملک فوق دیدن فرمایند.خ/م.الف 411
رضوی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین
پرونده کالس��ه  9609980204100081شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین (
۱۰۳جزایی س��ابق) تصمیم نهایی ش��اکی :خانم طاهره ابراهیم فرزند اسحاق به نشانی

يک دستگاه خوردو مسروقه ،مقداري مواد
مخدر و يک قبضه سالح گرم نيز کشف
ش��د .س��ردار اصالني س��رقت  18تخته
فرش دستباف را ازجمله سرقتهاي اين
باند برش��مرد و تصريح کرد :ارزش ريالي
فرشهاي س��رقت ش��ده بي��ش از 400
ميليون ريال بوده است که تعدادي از اين
فرشها توس��ط ماموران انتظامياس��تان
کشف و تعدادي نيز با شناسايي انبار اموال
مسروقه در يکي از شهرستانهاي تهران
در حال پيگيري براي کشف و ضبط اموال
و دستگيري سارقين است.

همچنين در راس��تاي اخب��ار اين حوزه ،
فرمان��ده انتظامياس��تان اصفهان گفت:
اعض��اي باندي ک��ه با ترفن��د تصادفات
ساختگي توانسته بودند  150ميليارد ريال
از ش��رکتهاي بيمه کالهبرداري کنند،
شناسايي و دس��تگير شدند.سردار مهدي
معصومبيگ��ي اظهار کرد :در پي کس��ب
خبري مبن��ي بر حض��ور تع��دادي افراد
مصدوم در دادس��راي شهرستان برخوار و
تشکيل پرونده تصادف جرحي مشکوک،
موض��وع بهص��ورت ويژه در دس��تور کار
کارآگاه��ان پلي��س آگاهي ق��رار گرفت.
وي افزود :کارآگاه��ان با انجام تحقيقات
علميو تخصصي خود به ساختگي بودن
اين پرونده تصادف پي برده و در اين راستا
 5نفر از مصدومان را دس��تگير و به پليس
آگاهي منتقل کردند که متهمان در جريان
تحقيق��ات ،از فعاليت بان��د ايجاد تصادف
ساختگي و دريافت خسارت از شرکتهاي
بيمه پرده برداشتند .فرمانده انتظامياستان
اصفهان ب��ه پايگاه خب��ري پليس گفت:
با بررس��يهاي صورت گرفته مش��خص
ش��د ،اعضاي اصلي باند با تبليغ شغلي پر
درآمد در فضاي مجازي ،افراد جوياي کار
را فريب داده و در منزلي اجارهاي با ايجاد
بيحسي موضعي ،صدمات و جراحاتي را
در بدن آنان به وجود ميآورند.

دستگيري اعضاي باند  ۴نفره در تعقيب وگريز پليسي

جزييات سرقت  ۸۰۰ميليوني منازل در منطقه مجيديه تهران

مع��اون مبارزه با س��رقتهاي خاص پلي��س آگاهي
تهران بزرگ ،از دس��تگيري گروهي از سارقين منازل
در منطقه ش��رق تهران بويژه در منطقه مجيديه خبر
داد که در سرقتهاي خود بيش از  ۸۰۰ميليون تومان
طال و ارز سرقت کرده بودند.
ب��ه گزارش ميزان س��رهنگ داوود فرد گفت :در پي
وقوع چندين فقره س��رقت مشابه در منطقه مجيديه
تهران که عمدتا هموطنان ارامنه در آنجا سکونت دارند،
موضوع جهت رسيدگي ويژه در دستور کارآگاهان اداره
هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.در ادامه
اقدامات پليسي جهت شناسايي و دستگيري اين گروه
از س��ارقين و در بررسي تصاوير بدست آمده از يکي از
محلهاي س��رقت که در آن از دوربينهاي مداربسته
اس��تفاده ش��ده بود ،کارآگاهان موفق به شناسايي به
يکي از سارقين حرفهاي منزل به نام «احمد .غ» (۲۷
ساله) شدند؛ در بررسي سوابق اين متهم مشخص شد
ک��ه وي پيش از اين نيز بارها به اتهام س��رقت منزل
دس��تگير و روانه زندان ش��ده و آخرين بار پس از طي
کردن  ۶سال دوران محکوميت به تازگي از زندان آزاد
شده و مجددا سرقتهاي منزل را از سر گرفته است.
با شناسايي دقيق «احمد» به عنوان يکي از سارقين،
دستگيري اين متهم حرفهاي در دستور کار کارآگاهان
اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت و
پس از شناس��ايي مخفيگاهش در حاشيه جنوبي شهر
تهران ،در مورخه  21ارديبهش��ت  97در مخفيگاهش
دستگير و در بازرس��ي از اين محل مقاديري از اموال
مسروقه کشف شد.
«احمد .غ» پس از انتقال به اداره هفدهم پليس آگاهي
و در تحقيقات اوليه منکر هرگونه ارتکاب سرقت شد

ورامین خورین گلستان  1پ  ۸متهم :آقای عبداهلل حسینی به نشانی:مجهول المکان اتهام:
ترک انفاق گردشکار :دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم ،با
اس��تعانت از حضرت حق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در
خصوص اتهام آقای عبداهلل حسینی فرزند محمد علی دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر
خود خانم طاهره ابراهیم با توجه به ش��کایت شاکی خصوصی شهادت شهود ،گزارش
و تحقیقات ضابطین دادگستری ،متواری بودن متهم وقوع بزه انتسابی از سوی نامبرده
محرز و مس��لم است مستند به ماده  ۵۳قانون حمایت خانواده مصوب سال  ۹۲حکم بر
محکومیت متهم به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیزی صادر و اعالم می نماید .رأی دادگاه
غیابی و ظرف  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از ظرف  ۲۰روز
قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است .م الف/خ ۴۲۲
مسعود عبدالهی نیسیانی -رئیس شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری  2دادگستری ورامین
مش��خصات محکوم له /محکوم لهم نام  :هوش��نگ نام خانوادگی  :س��ارونی نام پدر :
ابراهیم نش��انی  :استان کرمانشاه-شهرستان کرمانش��اه -شهر کرمانشاه کیهانشهر
میدان دوم کوچه  18فرعی  4کوچه دیبا مش��خصات محک��وم علیه /محکوم علیهم علی
اشرف دارابی نام پدر  :اله حسین نشانی --:محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به شماره و دادنامه شماره  9609978604100192مورخ  1396/12/05شورای
حل اختالف ش��عبه  41که وفق دادنامه شماره ش��عبه دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه
قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به  :پرداخت مبلغ  60/000/000ریال
بابت اصل خواس��ته (بابت دو فقره سفته به شماره های ( 305470سری س ) 1/به مبلغ
 30/000/000ریال و ( 305471سری س  )1/به مبلغ  30/000/000ریال به انضمام مبلغ
 1/670/000ریال هزینه دادرسی و همچنین مبلغ  45/000ریال هزینه تمبر اجرائی و نیز
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  1396/10/12لغایت اجرای کامل حکم
براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرای حکم محاسبه می گردد و هزینه نشر
اگه��ی در روزنامه به مبلغ  600/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق

و مدعي بود که اينبار پس از آزادي از زندان هيچگونه
سرقتي انجام نداده ،اما با ارائه داليل و قرائن غير قابل
انکار از سوي کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشود
و به ايجاد گروهي از س��ارقين به س��رگردگي خود و
انجام سرقتهاي متعدد در مناطق شرق تهران بويژه
در منطقه مجيديه تهران اعتراف کرد .متهم که اعتياد
شديدي به هروئين و شيشه دارد ،در اعترافاتش ضمن
معرفي سه همدس��ت ديگر خود عنوان داشت که در
س��اعتهاي اوليه ش��ب و در زمانيکه چ��راغ خانهاي
روشن نميش��د اقدام به شناسايي محلهاي سرقت
خ��ود ميکردند و در ادامه با اطمين��ان از عدم حضور
صاحبخانه در منزل ،به ش��يوه تخري��ب و توپي زني
وارد منازل ش��ده و سرقتهاي خود را انجام ميدادند.
س��رهنگ کارآگاه داوود فرد ،در ادامه اعالم اين خبر
فزود :با شناسايي سه عضو ديگر اين گروه از سارقين
حرفهاي و س��ابقه دار ،کارآگاهان اداره هفدهم پليس
آگاهي در چندين مرحله اقدام به دستگيري سه عضو
ديگر اين گروه از سارقين کرده؛ در ادامه تحقيقات و با
بررسي پروندههاي مشابه تعدادي از محل سرقتهاي
شناسايي و مالباختگان به اداره هفدهم پليس آگاهي
تهران بزرگ دعوت شدند.

فرمانده انتظامياس��تان کرمانش��اه گفت:
چهارمي��ن و آخرين عام��ل قتل چهار زن
کرمانش��اهي که دي ماه س��ال گذشته به
قتل رس��يده بودند ،دستگير شد.به گزارش
ايسنا ،سردار منوچهر امان اللهي اظهار کرد:
حادثه قتل اين چهار زن کرمانش��اهي که
از اعضاي يک خان��واده بودند روز  22دي
ماه سال گذشته در باغ فردوس اتفاق افتاد.
وي ادامه داد :اين چهار زن کرمانشاهي به
ض��رب گلوله سرنش��ينان يک دس��تگاه
خ��ودروي پرايد به قتل رس��يده بودند که
سه نفر از عوامل اين جنايت هولناک قبال
دستگير و آخرين نفر آنها نيز ظهر يكشنبه
( 13خرداد) توسط پليس آگاهي کرمانشاه
دستگير ش��د.امان اللهي خاطرنشان کرد:
اين فرد در مخفيگاه��ش واقع در يکي از
ش��هرکهاي اطراف کرمانش��اه و پس از
انجام کارهاي اطالعاتي گس��ترده توسط
کارآگاهان پليس آگاهي به دام افتاد.فرمانده
انتظامياستان کرمانشاه افزود :با دستگيري
اين فرد ،همه عوام��ل دخيل در قتل مادر
کرمانشاهي و س��ه دخترش توسط پليس
دستگير شدند.وي گفت :پليس با همه توان
و ظرفيت خود براي ايجاد امنيتي پايدار در
جامعه تالش ميکند و تحت هيچ شرايطي
اجازه نميدهد ع��دهاي با چنين اقداماتي،
امنيت شهر و استان را زير سوال ببرند.امان
اللهي در پايان اختالفات شخصي را عامل
اصلي وق��وع قتل چهار زن کرمانش��اهي
عنوان کرد.
 195فقره كيف قاپي
در كارنامه سياه سارقان حرفهاي

فرمان��ده انتظاميغرب اس��تان ته��ران از
دستگيري اعضاي باند  4نفره کيف قاپان
حرفهاي با  195فقره سرقت در بهارستان
خبر داد.به گزارش ايس��نا ،س��ردار محسن
خانچرل��ي در تش��ريح اين خب��ر گفت :با
ش��کايت تعدادي از ش��هروندان س��اکن
شهرستان بهارستان در خصوص کيف قاپي
و سرقت گوشيهاي تلفن همراه ،پروندهاي
در پليس آگاهي تشکيل و تيمياز کارآگاهان
براي شناسايي سارق يا سارقان وارد عمل
شدند.وي افزود :در بررسيهاي انجام شده
از مالباختگان و شاهدان مشخص شد که
تماميسرقتها از س��وي چهار نفر با سه
دستگاه سواري زانتيا ،پژو  405و پرايد انجام
ميش��ود که با به دست آمدن مشخصات
ظاهري متهمان ،اقدامات براي دستگيري
آن��ان آغاز ش��د.وي ادام��ه داد :ماموران با
راهنمايي ش��اکيان ،بررس��ي س��رنخهاي
موجود و استفاده از شيوههاي نوين موفق به
شناسايي مخفيگاه سارقان شدند و با کنترل
نامحسوس مخفيگاه متهمان و جمعآوري
مستندات کافي با هماهنگي مقام قضائي،
آنان را در اقداميغافلگيرانه دس��تگير و در
بازرس��ي از خودرو و مح��ل ،مقادير زيادي
اموال مسروقه شامل کيف زنانه ،لپ تاپ،
پاوربانک ،لوازم آرايشي و  ...کشف کردند.
خانچرلي ب��ا بيان اينکه متهم��ان پس از
دس��تگيري به پليس آگاهي منتقل شدند،
خاطرنشان کرد :متهمان در بازجوييهاي
انجام ش��ده به ج��رم خود مبن��ي بر 195
مورد کيف و گوشيقاپي در شهرستانهاي
بهارستان ،اسالمشهر ،شهريار و رباط کريم
اعت��راف کردند و تحوي��ل مراجع قضائي
شدند.

محکوم له (خواهان )و نیز مبلغ  3/000/000ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق
دولت می باشد .
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه :
 – 1ظ��رف ده روز مف��اد انرا بموقع اجرا گذارد (.م��اده  34قانون اجرای احکام مدنی-2
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و چنانچه خود را قادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی
که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد  8و  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی -4 )1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
ب��ه منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد (ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی وماده  20ق .م  .ا وماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود (ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -6) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائهشود ازادی محکوم علیه از
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بود (تبصره 1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
دبیر ش��عبه 41حقوقی ش��ورای حل اختالف ویژه زندان -شهرس��تان کرمانشاه میالد
درکه

