
 دعوت بیشتر سلبريتي ها به پلیس 
برای توضیح بود

فرمانده نيروي انتظامي درب��اره احضار سلبريتي هايي كه اقدام 
به جمع آوري كمك براي زلزله زدگان كرده بودند، گفت: بحث 
احضار در مورد بسياري از اين اف��راد مطرح نبوده بلكه ما از آنها 
دعوت كرديم تا توضيحاتي را ارائه دهند. به گزارش خبرنگار ما، 
سردار حسين اشتري در حاشيه مراسم افتتاح مركز فرماندهي و 
كنترل ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ادامه داد: 
دستگاه قضايي تعدادي از اين افراد را به ما معرفي كردند و گفتند 
با توجه به اينكه اين افراد اطالعاتي را در اختيار دارند، بيايند تا 
اطالعات در اين زمينه تكميل شود. وي با بيان اينكه اين افراد 
دعوت شده و پس از تكميل اطالعات مسئله به دستگاه قضايي 
ارجاع شد، گفت: درباره اينك��ه دستگاه قضايي چه تصميماتي 
گرفته، ما اطالع نداريم. فرمانده ناجا در بخش ديگري از سخنان 
خود تأكيد كرد كه بهره گي��ري از فناوري هاي روز براي پليس 
يك ضرورت است و م��ا بايد به سمت استف��اده از فناوري هاي 
جديد در تمام حوزه ها از جمله پلي��س راهور برويم. وي با بيان 
اينكه در سطح شهر تهران بيش از ۷ ميليون وسيله نقليه در حال 
تردد است، گفت: ۴ ميليون دستگاه خودرو و ۳ ميليون دستگاه 
موتورسيكلت در حال تردد است كه بايد براي تردد اين وسايل 
برنامه ريزي انجام شود كه اي��ن برنامه ريزي ديگر به شيوه هاي 
سنتي ممكن نيس��ت و بايد با استفاده از امكان��ات و تجهيزات 
مدرن انجام شود. سردار اشتري با بيان اينكه سامانه اي كه افتتاح 
شد، ۱۳ نوع خدمات هوشمند را ارائه مي دهد، افزود: تمام تالش 
پليس استفاده از سامانه ها و دستگاه هاي هوشمند براي تسهيل 

در امور مردم و شهروندان است. 

مبالغ جريمه ها افزايش مي يابد
رئيس پليس راه��ور ناجا گفت: امسال آخري��ن سالي است كه 
مبالغ جريمه راهنمايي و رانندگ��ي اجرا شده است و براي سال 
آينده بازنگري در مبالغ جريمه ص��ورت خواهد گرفت. سردار 
تقي مه��ري در حاشيه رونمايي از كيت هاي جديد تش��خيص 
مصرف مواد مخدر گفت: براساس قان��ون؛ رانندگاني كه هر نوع 
مواد مخدر ي��ا الكل مصرف كرده باشن��د، گواهينامه  آنها ضبط 
مي ش��ود و خودروي آنها ني��ز توقيف خواهد شد. اي��ن افراد به 
مراجع قضايي ه��م معرفي مي شوند كه اين امر در پيش��گيري 
از وقوع ج��رم مؤثر اس��ت. وي ادامه داد: مصرف م��واد الكلي و 
روانگردان و نيز مواد مخدر تأثير زيادي در تصادفات رانندگي دارد 
و برخورد پليس با اين تخلفات باعث مي شود افراد هنجارشكن 
نتوانند ايمني و سالمت شهروندان و كاربران ترافيكي را به خطر 
بيندازن��د. وي درخصوص گرداندن حيوان��ات و گربه سانان در 
داخل خودرو نيز تأكيد كرد: حيوانات خانگي بايد در ظرف هاي 
مخصوصي كه براي جابه جايي آنها وج��ود دارد، در شهر تردد 
كنند و جابه جا شوند در غير اين صورت، در صورت رؤيت پليس 
با رانندگان متخلف برخورد مي ش��ود. بنابراين براساس قوانين 

چنين اقدامي تخلف است. 

 بهترين مدل براي پیشگیري از وقوع جرم
رئيس پليس پيشگيري ناجا با بيان اينكه مؤسسات حفاظتي و 
مراقبتي بهترين مدل براي پيشگيري از وقوع جرم است، گفت: 
سازمان ها از ظرفيت مؤسسات حفاظتي و مراقبتي و نيروهاي 
فعال آن آگاهي ندارند و انتظار داريم اي��ن افراد معرفي شوند. 
سردار محمد شرفي در هفتمين گردهمايي مؤسسات حفاظتي 
و مراقبتي كه صب��ح سه شنبه برگ��زار شد، گفت: هميش��ه از 
واژه هايي همچون پيشگيري بهتر از درمان است يا پيشگيري بر 
مقابله مقدم است يا امنيت مشاركتي بر امنيت مردم پايه است، 
استفاده مي كنيم كه اگر همه اين واژه ها را خالصه كنيم مدلي 
تحت عنوان مؤسسات حفاظتي و مراقبتي در مي آيد. وي ادامه  
داد: مؤسسات حفاظتي و مراقبتي بهترين مدل براي پيشگيري 
از وقوع جرم است. در حقيقت اصل پيشگيري ظاهر است كه اين 
مظاهر ديده شده، باعث مي شود تا هزينه ارتكاب جرم براي مجرم 
بيشتر شود، زيرا همين كه هزينه باال رفت عقالنيت مجرم فعال 

مي شود و مي گويد كه عاقالنه نيست كه مرتكب جرم شوم. 
رئيس پليس پيشگيری نيروی انتظامی همچنين به ايرنا گفت: 
منابع مالی برای راه اندازی ۱00 كالنتری سيار )در قالب خودرو( 
پيش بينی شده اما افزايش ناگهانی قيمت خودرو موجب شده 

است از برنامه زمانبندی عقب بمانيم.
سردار شرفی ادامه داد: با توجه به برنامه ريزی های انجام شده 
در صورت تأمين اعتبار به موقع، اين كالنتری ها در ۱00 نقطه 
از مناطق حاشيه نش��ين و جرم خيز شهرهای مختلف كش��ور 
راه اندازی خواهد شد. وی افزود: كالنت��ری های سيار در قالب 
يك دستگاه خودروی خاص طراحی شده است كه قرار بود اولين 
نمونه اين خودرو يا همان كالنتری سيار توسط سازنده خودرو 
برای هفته ناجا آماده و به صورت پايلوت رونمايی شود كه به دليل 

وجود برخی مشكالت اين برنامه انجام نشد.

اجرای طرح سراسري مبارزه با سرقت
۲۴۶ دستگاه خ��ودرو و ۳۷۵ موتورسيكل��ت در جريان دومين 
مرحله از طرح عملياتي مبارزه با سارقان وسائط نقليه در سراسر 
كشور كشف و۱۶۴ سارق هم بازداشت شدند. سرهنگ كارآگاه 
رضا مؤذن، معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا گفت: اين 
طرح به مدت سه روز و به صورت همزمان در سراسر كش��ور به 

اجرا گذاشته شد.
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پزشك متخصص در شرق تهران از سوي دو مرد موتور سوار 
هدف اسيدپاشي قرار گرفت و به شدت دچار سوختگي شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲0:۱۶  شامگاه دوشنبه ۱۶ مهرماه 
مأموران پليس ب��ا تماس شهرون��دي از اسيدپاش��ي روي مرد 
ميانسالي در حوال��ي بزرگراه امام علي )ع( ق��رار گرفتند و راهي 

محل شدند. 
نخستين بررسي ها نش��ان داد اين مرد با خ��ودروي پژو ۲0۶ در 
حال حركت بوده كه دو مرد موت��ور سوار به او نزديك مي شوند و 
روي او مايع اسيدي مي پاشند و فرار مي كنند. همچنين مشخص 
شد مرد زخمي براي مداوا به بيمارستان امام حسين )ع( منتقل 

شده است. 
يكي از شاهدان گف��ت: در حال رانندگي بودم ك��ه ديدم دو مرد 

موتور سوار به خودروي پژو ۲0۶ نزدي��ك شدند و مايعي را روي 
راننده پاشيدند و راننده هم خودرواش را كنار خيابان متوقف كرد 
و مدام فرياد مي زد»آي سوختم« كه به كمك او رفتيم و متوجه 
شديم دو مرد ناشناس روي او مايع اسيدي پاشيده اند و بالفاصله 

با اورژانس و اداره پليس تماس گرفتيم. 
سپس مأموران براي بررس��ي موضوع به بيمارست��ان رفتند كه 
دريافتن��د قرباني اسيدپاشي پزشك متخص��ص و جراح معروف 
كليه است كه عالوه بر مطبش در حوالي ميدان رسالت در يكي از 

بيمارستان ها هم مشغول به كار است. 
پزشك آسيب ديده در حالي كه به سختي ح��رف مي زد درباره 
حادثه گفت: من پزشك هست��م و دقايقي قبل از حادثه از مطبم 
در ميدان رسالت خارج شدم تا به خانه ام بروم. در حال رانندگي 

بودم و شيشه در خودرو هم پايين بود كه دو مرد نقاب زده موتور 
سوار به من نزديك شدند. سرنشين موتور سيكلت ناگهان مايع 
داخل ظرفي را روي من پاشيد و به سرعت فرار كردند كه سوزش 
عجيبي ص��ورت و بدنم را فرا گرفت به طوريك��ه فريادهاي »آي 
سوختم« به آسمان بلند شد و رهگذران به كمك من آمدند. وي 
در پايان گفت: من با هيچ كسي اختالف ندارم و نمي دانم چرا اين 

دو نفر روي من مايع اسيدي پاشيدند. 
در حالي كه پزشكان اع��الم كردند پزشك متخص��ص از ناحيه 
صورت، شكم، دو دس��ت و دو پا به شدت دچ��ار سوختگي شده 
است تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به دستور قاضي منافي آذر، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران تحقيقات خود را 

براي شناسايي عامالن اسيدپاشي آغاز كردند. 

فرار 2 موتورسوار پس از اسیدپاشي روي پزشك متخصص 

سرقت شير طاليي عاملي بود براي وسوسه 
سه مرد جوان كه پنج سال قبل مرتكب قتل 
دوست ثروتمندشان شده بودند. متهمان با 
انكار جرم براي دومين بار محاكمه ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، مرداد سال ٩۲، مأموران 
پليس پايتخت از قت��ل مرد ميانسال��ي به نام 
محسن باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان 
مي داد مقتول مرد ثروتمن��دي است كه از راه 
خريد و فروش سنگ هاي قيمتي درآمد خوبي 

داشته است. 
با انتقال جسد به پزشك��ي قانوني در بررسي از 
محل، فرضيه قتل با انگيزه سرقت قوت گرفت 
و در تحقيق��ات با رديابي تلف��ن همراه مقتول 
مأموران مردي به نام كيوان را بازداشت كردند. او 
در بازجويي ها با اقرار به قتل دوست ثروتمندش 
با همدستي دوستانش به نام هاي سعيد و احمد 
گفت: »چند سالي با مقت��ول دوست بودم و با 
هم رفت و آمد داشتيم. روزي با دوستانم براي 
ديدن او به خانه اش رفته بوديم كه آنها با ديدن 
سنگ هاي قيمتي در خانه مقتول وسوسه شدند 
و نقشه قتل او را كشيدند. آنها مقتول را با آبميوه 
مسموم و سپس او را خفه كردند. « بعد از ثبت 
اظهارات كيوان دو همدست او به نام هاي سعيد 

و احمد نيز بازداشت شدند. 
سعيد با اق��رار به قت��ل گفت: »ب��ا مقتول كار 
مي ك��ردم و مدتي قب��ل دستگاهي ب��ه مبلغ 

۵ميليون توم��ان به او فروخت��م، اما هنوز پول 
دستگ��اه را كامل تسوي��ه نكرده ب��ود. همين 
بهانه اي براي اختالف ما ش��د. روز حادثه براي 
خوشگذراني به خان��ه او رفتيم. م��ن و احمد 
مقداري ميوه خريديم ك��ه احمد آنها را داخل 
يخچال گذاشت. دقايقي بعد احمد به آشپزخانه 
رفت تا ميوه آماده كند كه از دور يك سكه نشان 
داد و گفت اگر مقتول را بكشم آن سكه به مبلغ 
۵00 ميليون تومان را به من مي دهد و مي توانيم 

سنگ هاي قيمتي خانه اش را نيز برداريم.«

متهم در خصوص قتل گف��ت: »احمد با ديدن 
مجسمه شي��ر طال و م��ن هم با دي��دن سكه 
۵00 ميليوني وسوسه شدم، اين شد كه تصميم 
به قتل گرفتيم. احمد مقداري داروي خواب آور 
در آبميوه ريخت. محسن با خوردن آن حالش بد 
شد و سرش گيج رفت. بعد از آن گردنش را فشار 
دادم و دست و پايش را با پارچه بستم و رويش 
پارچه ديگري كش��يدم تا ما را نبيند. سپس با 
سرقت سنگ هاي قيمتي از خانه مقتول بيرون 
آمديم كه متوجه ش��دم سكه نقره است و سرم 

كاله رفته است.«
در ادامه احمد كه مردي افغان بود گفت اتهامات 

را قبول ندارد. 
بعد از پايان جلسات بازجوي��ي، سعيد به اتهام 
قتل عمدي و كيوان و احمد به اتهام معاونت در 

قتل روانه زندان شدند. 
پرونده بعد از ص��دور كيفرخواس��ت به شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د و در اولين جلس��ه رسيدگي ب��ه پرونده، 
بعد از درخواست قصاص از س��وي اولياي دم، 
سعيد با انكار قتل مدعي شد زماني كه از خانه 
مقتول بيرون  آمديم او هنوز زنده بود. در ادامه 
دو متهم ديگر نيز قتل را انك��ار كردند. به اين 
ترتيب پرون��ده به دادسرا فرست��اده شد و بعد 
از تحقيقات تكميلي بار ديگ��ر به همان شعبه 

ارجاع داده شد. 
بنابراين دو نفر از متهمان صبح ديروز در همان 
شعبه به رياست قاضي زال��ي محاكمه شدند. 
ابتداي جلسه اولي��اي دم درخواست قصاص و 
به خاطر جراحات وارده قبل از فوت درخواست 
ديه كردند. سپس كيوان و سعيد مدعي شدند 
طراح اين نقشه احمد بوده و آنها در قتل نقشي 
نداشتند و همچنين او همه پوله��ا را برداشته 

است و در سرقت نيز نقشي نداشته اند. 
در پايان اين جلسه نيز ب��ه دليل غيبت متهم 

رديف سوم به تاريخ ديگري موكول شد. 

انكار قتل مرد پولدار براي سرقت شیر طاليي و سكه طال

هفته ناجا

برمال كرد

آدم ربايي 
 راز مرد دو زنه را 

زن جوان وقتي متوجه ش�د كه ش�وهرش 
صاح�ب همس�ر و فرزن�د اس�ت ب�راي 
انتق�ام از او تصمي�م ب�ه رب�ودن بچ�ه او 
گرف�ت ك�ه خيل�ي زود بازداشت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگ��ار م��ا، عص��ر روز دوشنبه 
۱۶ مهرماه امسال بود كه مأموران پليس با تماس 
تلفني كاركن��ان مدرسه اي در غ��رب تهران از 
دستگيري زن كودك ربايي با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در جلوي مدرسه مشاهده كردند 
كاركنان مدرس��ه و مادر پسر هش��ت  ساله اي، 
زن جواني را كه قصد رب��ودن پسر خردسالش را 

داشته است دستگير كرده اند. مادر پسر هشت ساله 
گفت: لحظاتي قبل به جلوي مدرسه آمدم تا پسرم 
ساسان را به خانه ببرم كه ديدم زن جواني قصد 
دارد به زور پس��رم را با خودش بب��رد. بالفاصله 
شروع به درخواست كمك ك��ردم كه كاركنان 
مدرسه و رهگ��ذران به كمك م��ن آمدند و زن 
جوان را دستگير كرديم. در همين زمان زن جوان 
ديگري كه در آن نزديكي بود از محل فرار كرد كه 

احتمال مي دهم او همدست كودك ربا است. 
يكي از رهگذران هم گف��ت: اين زن قصد داشت 
پس��ر دانش آم��وز را با خ��ودش ببرد ك��ه پسر 

هشت ساله مقاومت مي كرد و با او نمي رفت، اما 
اين زن ابتدا مدعي بود كه مادر دانش آموز است و 

بعد هم گفت كه از طرف مادر او آمده است. 
بدين ترتيب مأموران مته��م را براي بازجويي به 

اداره پليس منتقل كردند. 
صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد و به كودك ربايي اعتراف 
كرد و مدعي شد كه پدر كودك هشت ساله شوهر 
دوم او است. شوهر اين زن هم به بازپرس گفت: 
حرف هاي مته��م را قبول دارم. مدت��ي قبل در 
شهرستان با او آشنا ش��دم. او از شوهرش طالق 
گرفت و صيغه من شد تا اينكه حادثه اتفاق افتاد. 
متهم در ادامه به دستور قاضي رضواني، بازپرس 
شعبه هش��تم دادسراي امور جنايي تهران براي 
تحقيقات بيش��تر در اختي��ار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
گفت وگو با زن كودك ربا 

خودت را معرفي كن ؟ 
فرنگيس هستم ۳۲ ساله.

ساسان  را مي شناختي ؟ 
بله، چن��د روزي بود كه فهمي��دم او پسر شوهر 

دوم من است. 
زماني كه با او ازدواج كردي نگفته بود 

كه زن دارد ؟ 
نه، او مرا فريب داد و باع��ث شد از شوهرم و پسر 
هش��ت ساله ام جدا شوم و براي هميش��ه آنها را 

ترك كنم. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

من و شوه��رم در شهرستان بروج��رد لرستان 
زندگي مي كردي��م و يك پسر هش��ت ساله هم 
داشتيم. زندگي ما خوب بود تا اينكه از يك سال و 
نيم قبل با هم مشكل پيدا كرديم. هر روز زندگي 
ما بد تر مي شد و هميشه با هم مشاجره لفظي و 
درگيري داشتيم به طوريكه از شوهرم خسته شده 
بودم و به همين سبب دوست داشتم به كسي پناه 
ببرم كه با مردي به نام پرويز از طريق اينستاگرام 
آشنا شدم. او مدير عامل شركت بزرگي در تهران 
بود كه در پروژه هاي عمراني و ساختماني فعاليت 
مي كرد و به همين دليل هم براي بازديد پروژه ها 

به شهرستان ها مي رفت و يك بار هم به بروجرد 
آمد كه آشنايي ما بيشتر شد و مرا فريب داد كه از 

شوهرم جدا شوم. 
تحقيق نكردي ؟

من تمامي مشكالت خانوادگي ام را به او گفتم و هر 
روز سفره دلم را براي او باز مي كردم و او هم به صورت 
پيامكي و تلفني به من اب��راز محبت مي كرد. من 
كمبود محبت داشتم و همين موضوع باعث شد به او 
اعتماد كنم. پرويز گفت مجرد است و اگر از شوهرم 
جدا شوم با من ازدواج مي كند. من تصميم به جدايي 
گرفتم، اما شوهرم قبول نكرد. براي اينكه قبول كند 
از مهريه ۳۵0 سكه اي خودم و پول رهن خانه اي كه 
متعلق به من بود، گذشتم و حتي قبول كردم پسرم 

را هم فراموش كنم كه در نهايت جدا شدم. 
بعد چه شد ؟ 

پرويز براي من خانه اي در كرج اجاره كرد و گاهي 
هم پيش من مي آمد و مدعي بود كه هميشه به 
مأموري��ت شهرستان مي رود تا اينك��ه خانه مرا 
عوض ك��رد و در تهران براي م��ن خانه اي اجاره 
كرد، اما از دو ماه قبل ناگهان غيبش زد و خبري 

از او نشد. 
چرا ؟ 

دو ماه قبل ب��ه او تلفن زدم تا خب��ر خوشي به او 
بدهم. به او گفتم كه باردار شده ام و به زودي پدر 
مي شود كه خيلي عصباني شد و گفت اگر جنينم 
را سقط نكنم از م��ن جدا مي شود ك��ه از ترس 
نوزادم را سقط كردم، ام��ا او مرا رها كرد تا اينكه 
چند روز قبل به صورت اتفاقي او را داخل خيابان 
ديدم كه تاكس��ي گرفت��م و او را تعقيب كردم و 
فهميدم زن و پسر هش��ت ساله اي دارد و به من 

دروغ گفته است. 
چرا تصميم گرفتي پسرش را بربايي ؟ 

او دو ماه بود كه مرا رها كرده بود و هزينه زندگي 
مرا نم��ي داد و از طرفي ه��م از او كينه داشتم و 
مي خواستم ساسان را گروگان بگيرم تا شوهرم 

به من پول بدهد. 
همدست داشتي ؟ 

قرار بود خواهرم ب��ه من كمك كن��د كه وقتي 
دستگير شدم او فرار كرد. 

دو مأم�ور پلي�س در جري�ان عمليات ه�اي جداگان�ه ب�ا 
س�وداگران مرگ و اش�رار مس�لح در ش�رق و غرب كش�ور به 
ش�هادت رس�يدند. در جري�ان اولي�ن عمليات رئي�س پليس 
مب�ارزه ب�ا مواد مخدر شهرس�تان س�يب س�وران در درگيري 
ب�ا قاچاقچي�ان مس�لح م�واد مخ�در ب�ه ش�هادت رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار محمد قنبري، فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچستان گفت: اين حادثه ظهر روز دوشنبه اتفاق افتاد 
كه در جريان آن مأموران پليس شهرستان سيب سوران از جابه جايي 
محموله م��واد افيوني با دو دستگ��اه خودروي وان��ت و پژو ۴0۵ از 
مناطق مرزي با خبر شدند. مأموران مبارزه با مواد مخدر با شناسايي 
مسيرهاي احتمالي تردد قاچاقچيان، سوداگران مرگ را در روستاي 
سيب شناسايي كردند و با آنان درگير شدند. سردار قنبري گفت: در 
اين درگيري ستوان دوم مرتض��ي كارچاني، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر اين شهر به شهادت رسيد و دو نفر از سوداگران مرگ هم 
به هالكت رسيدند. فرمان��ده انتظامي استان سيستان و بلوچستان 
ادامه داد: در اين عمليات مقاديري م��واد مخدر، دوقبضه سالح به 
همراه خشاب و مهمات مربوطه از خودروي قاچاقچيان كشف شد. 

شهادت يك مرزبان در مريوان 
يكي از مرزبان��ان هنگ مرزي مريوان در جري��ان درگيري شبانه با 
اشرار مسلح به شهادت رسيد. سردار محمدكاظم تقوي، جانش��ين 
فرمانده مرزبان��ي ناجا در توضي��ح حادثه گفت:شامگ��اه دوشنبه 
مرزبانان هنگ مرزي مريوان با اشرار مسلح كه قصد ورود و اقدامات 
خرابكارانه در داخل كش��ور را داشتند در نقط��ه صفر مرزي درگير 
شدند كه در جريان آن سرباز وظيفه مي��الد محمديان به شهادت 
رسيد. وي افزود:در جريان اين درگيري مرزبانان موفق شدند ضمن 
وارد كردن تلف��ات سنگين، مقدار قابل توجه��ي سالح و مهمات از 

آنها كشف كنند. 

سارقان كليد به دست با سرقت يك و نيم ميليارد تومان ارز و سكه 
از يك صرافي در گرگان گريختند. 

اين حادثه شامگاه دوشنب��ه در خيابان وليعصر اي��ن شهرستان اتفاق 
افتاد. 

حجت االسالم سيدرضا سيدحسين��ي، دادستان گرگان گفت: سارقان 
نقاب دار با استفاده از كليد مغازه را باز كرده اند و به گفته صاحب صرافي 
حدود يك و نيم ميليارد تومان ارز و سكه به سرقت رفته است. وي افزود: 
تحقيقات ابتدايي نشان مي دهد سارقان كليد را از كارگر مغازه گرفته اند و 
ادعاي كارگر اين صرافي مبني بر اين  كه دزدان نقاب دار به زور و با تهديد، 
كليد را از او گرفته اند در حال بررسي است. به گفته دادستان مركز استان، 

سرنخ هايي به دست آمده كه در حال بررسي است. 
سرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس آگاهي استان گلستان با اشاره به 
اين كه سرقت با ۵ تا ۶ ساعت تأخير به پليس گزارش شد، افزود: بر اساس 
گفته صاحب مغازه مقداري دالر و سكه با استفاده از كليد از گاوصندوق 

برداشته شده است. 

مردي كه با پرتاب كردن نارنجك دست س�از باع�ث تخريب چند 
خودرو در شهرستان آمل شده بود بازداشت شد. 

سرهنگ نعم��ت اهلل آزادي، فرمانده انتظامي آمل گف��ت: حادثه انفجار 
حوالي ظهر روز يك شنبه در نزديكي سالن ورزشي پيامبر اعظم شهر آمل 
شنيده شد و به چند خودروي پارك ش��ده خسارت وارد كرد. وي ادامه 
داد: مأموران پليس در جريان تحقيقات بعدي عامل حادثه را كه مردي 
۵۴ ساله و معتاد به مواد مخدر و از مجرمان سابقه دار بود بازداشت كردند. 
وي گفت كه متهم با انگيزه شخصي اقدام به پرتاب نارنجك دست ساز 
كرده است كه پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شد و 

با صدور حكم راهي زندان شد. 

رامين مجيدي فر كه به اتهام تجاوز به بيش از 10 زن و دختر در همدان 
بازداشت شده بود سحرگاه ديروز اعدام شد. 

متهم 8 مرداد ماه امسال و به دنبال مطرح شدن شكايت هاي مشابه ۴0 زن 
و دختر درباره آدم رباي��ي و آزار و اذيت جنسي تحت تعقيب پليس قرار 
گرفت و بازداشت شد. با كامل شدن تحقيقات قضات دادگاه او را درمورد 
تجاوز به ۱0 زن و دختر گناهكار شناختند و به اعدام محكوم كردند كه 

حكم او سحرگاه ديروز اجرا شد. 

 شهادت 2 مأمور پلیس 
در شرق و غرب كشور

 سرقت 1/5 میلیارد تومان طال
 و ارز از صرافي

 بازداشت پرتاب كننده 
نارنجك دست ساز

اعدام متجاوز در همدان


