حوادث

دوشنبه  27اردیبهشت   5 -1400شوال   17- 1442می   - 2021سال بیستم  -شماره  5435

سرقت میلیاردی از قلب بازار تهران
کارآگاهــان اداره پنجم پلیس آگاهی ســارقان  18تخته
فرش و تابلو فرش نفیس را که با شــگردی خاص نقشــه
ســرقت را اجرا کرده بودند ،بازداشــت کردند.به گزارش
رکنا ،سرهنگ کارآگاه «احمد نجفی» بیان داشت :هفدهم
اسفند سال گذشته سرقت از بازار فرش فروشها در بازار
تهران به کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران اعالم
شد.
وی عنوان کرد :سرایدار پاساژ که دست و پاهایش با طناب
از سوی سارقان بسته شــده بود در تحقیقات به ماموران
اظهار کرد ،ساعت حدود  3بامداد زنگ پاساژ زده شد .یک
نفــر خود را پلیس معرفی کــرد و  2نفری که همراه وی
بودند ،مدعی شدند سارقی به سمت پاساژ فرار کرده است.
معاون مبارزه با ســرقتهای خــاص پلیس آگاهی تهران
ابراز داشــت ،سرایدار ادامه داد :از آنجایی که یکی از آنان
لباس پلیس به تن داشــت ،تصور کردم واقعا پلیس است
و در را باز کردم.
اما به محض باز شــدن در ،به سمت من حمله ور شدند و

دستبند پلیس بر دستان تریاک فروش تهران
جانشین پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری یک
قاچاقچی درمحله اســکندری تهران و کشف بیش از
11کیلو گرم مــواد مخدر تریاک خبر داد .به گزارش
رکنا« ،حســین باباپــور» بیان داشــت:در پی ارجاع
چندین فقره شــکایات و گزارشــات مردمی مبنی بر
فعالیت مجرمانه یکی از فروشــندگان مواد مخدر در
مرکز پایتخــت پرونده ای در این رابطه تشــکیل و
تیمــی از ماموران پلیس مبارزه بــا موادمخدر تهران
بزرگ رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.
مرد بازنشســته  4روز با جسد پسرش که با ضربات چاقو به
ســینه به قتل رسیده بود در خانه اش زندگی کرد.به گزارش
رکنا ،ســاعت  5عصــر  25اردیبهشــت  1400اهالی یک
ســاختمان  3طبقه با حضور در کالنتری  110شــهدا اعالم
کردنــد که چند روزی اســت که در ســاختمان بوی تعفن
شــدیدی میآید و با توجه به مرموز بودن ماجرا از ماموران
درخواست کمک کردند.ماموران از اهالی ساختمان شنیدند
که در طبقه ســوم ساختمان پدر و پســر جوانی که اعتیاد
به مواد مخــدر دارند زندگی میکنند و چنــد روز قبل نیز
صدای درگیری از طبقه ســوم به گوش رسید اما بعد از آن
دیگر صدای پدر و پســر جوان از خانه شان به گوش نرسید.
بدیــن ترتیب با توجه به مرموز بودن ماجرا تیمی از ماموران
کالنتری  110شهدا همراه تیمی از آتش نشانان برای بررسی
پســر جوان  23ســاله به جرم خرید و فروش سالح سرد در
خیابان مولوی تهران بازداشت شد.به گزارش رکنا ،رفت و آمد
مشکوک اشرار و معتادین در مغازه فروش لوازم آشپزخانه در
خیابان مولوی تهران پلیس را مشکوک کرده بود.ماموران پلیس
با زیرنظر گرفتن فروشگاه به سرنخهای مهمی درباره خرید و
فروش سالح سرد رسیدند.ماموران پلیس پس از انجام کارهای
اطالعاتی و با شــگردهای خاص پلیسی متصدی فروشگاه را
پس از چند روز شناسایی کردند و متوجه شدند که او به همین

وی در ادامــه افزود :به دنبال این موضوع با رصد دقیق
فعالیت مجرمانه متهم مشــخص شد محدوده فعالیت
مجرمانه متهم در مناطق مرکزی تهران است به همین
منظور با بکارگیری شــیوههای نوین پلیسی مخفیگاه
متهم شناسایی شد.وی افزود :پس از هماهنگی با مقام
قضائی در بازدید از مخفیگاه متهم 11کیلو و  570گرم
تریاک به همراه آالت وادوات مصرف و فروش کشف و
در این رابطه متهم دستگیر شد .متهم پس از دستگیری
برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد.

زندگی پدر با جسد پسر
موضوع در به ساختمان  3طبقه رفتند و بوی تعفن شدیدی
در ساختمان پخش شــده بود.ماموران در ابتدا در خانه را به
صدا آوردند اما کســی جوابگو نبــود و در ادامه با هماهنگی
مقام قضایی در خانه به کمک آتش نشانان باز شد و ماموران
وقتی وارد خانه شدند با مرد  60ساله ای روبرو شدند که روی
صندلی نشسته بود.خانه مرد  60ساله بهم ریختگی زیادی بود
و به طوریکه گویا یکسال زبالههای داخل خانه بیرون نریخته
شــده بود و تیرکمان و آالت جنگی دســت ساز از نوع تبر و
چاقو وجود داشت.مرد  60ساله در پاسخ به سوال ماموران که
از پسرت کجاست ادعا کرد پسرم در اتاقش خوابیده است که

ماموران وقتی به اتاق رفتند پتو روی پسر جوان را کنار زدند
که با جسد او که از ناحیه سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته
بود روبرو شــدند .همین کافی بود تــا ماموران ماجرای قتل
پسر  28ساله به بازپرس محمد جواد شفیعی از شعبه پنجم
دادســرای امور جنایی تهران مخابره شد و بازپرس ویژه قتل
همراه تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی و کارآگاهان اداره
 10برای تحقیق وارد عمل شدند.تحقیقات پلیسی در صحنه
جرم با توجه به بوی تعفن و جسد باد کرده پسر جوان اعالم
کردند که  4روز از مرگ پســر  28ساله میگذرد و مقتول با
ضربات جسم تیز به ناحیه سینه به قتل رسیده است.در ادامه

سلطان شمشیر تهران در مولوی بازداشت شد
جرم چند وقت پیش بازداشت شده بود.درگام بعدی ،ماموران
انتظامــی پس از اخذمجوز قضایــی در یک عملیات پیچیده
موفق به دستگیری متصدی  23ساله فروشگاه لوازم آشپزخانه
شدند و در این عملیات مامواران پلیس  270قبضه سالح سرد
شمشیر و چاقو را در انبار فروشگاه کشف کرند.در ادامه متهم

 23ســاله در بازجوییها با ابراز ندامت و پشیمانی صراحتا به
جرم خود اعتراف کرد.جوان  23ســاله در گفتگو اختصاصی
باخبرنگار ماجرای بازداشت خود را اینگونه بیان کرد 23 :سال
دارم و برای دومین بار است که بازداشت میشوم.من فروشنده
فروشگاه هســتم و چاقوهارا در زیر زمین نگهداری میکردم.
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دستگیری سارق خودرو در باغ فیض تهران

دســت و پای مرا بستند و  18تخته فرش و تابلو فرش را
از داخل پاساژ سرقت کردند.سرهنگ نجفی با بیان اینکه
کارشناســان ارزش ریالی تخته فرشهای ســرقتی را 6
میلیارد ریال برآورد کردند ،افزود :در بررسی از جغرافیای
محل سرقت ،مشخص شد که متهمان  5نفر هستند و دو
همدســت متهمان داخل خودروی پژو  405نوک مدادی
به انتظار سایر همدستانشان بوده اند.
این مقــام انتظامی توضیح داد :با توجه به مخدوش بدون
شــماره پالک خودرو کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی
پایتخت با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند شماره پالک
اصلی خودروی متهمان را بدست آوردند.
وی با اشــاره بــه اینکه هویت مالک خودرو شناســایی و
چهره وی با چهره ســارقان تطبیق داده شد ،تصریح کرد:
با زیر نظر گرفتن مالک خودرو 4 ،همدست دیگر وی نیز
شناســایی و در عملیاتی ویژه هر  5متهم دستگیر شدند.
سرهنگ نجفی در پایان اضافه کرد :تحقیقات تکمیلی در
این خصوص ادامه دارد.

دستگیری سارقان موتورسیکلت غرب تهران
فرمانــده یگان امداد از دســتگیری  2ســارق افاغنه
موتورسیکلت در ســیمین بولیوار خبر داد .به گزارش
رکنا ،سرهنگ «سلمان آدینه وند» در تشریح این خبر
اظهار کرد :ماموران گشــت انتظامی ،حین گشت زنی
به  2موتورسوار یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و
بالفاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی بیان
داشت :ماموران به راکبین موتورسیکلت دستور ایست
دادند و موتورسیکلت را متوقف کردند و در بررسیهای
به عمل آمده و طی اســتعالم از مرکز مشــخص شد

موتورسیکلت سرقتی میباشد و موتورسواران آن که از
اتباع افغانی هســتند .را دستگیر و به کالنتری داللت
دادند .فرمانده یگان امداد تهران با اشاره به دستگیری
هر دو متهم و انتقال آن به کالنتری ،خاطر نشان کرد:
هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
قضائی معرفی شدند.ســرهنگ آدینــه وند در پایان از
عموم شــهروندان خواست :هنگام پارک موتورسیکلت
ضمن قفل و زنجیر کردن آن ،وســیله نقلیه خود را در
شعاع دید خود و افراد مطمئن قرار دهند.
ماموران پی بردند که پدر خانواده مردی بازنشســته است که
فروردیــن ماه  1400بخاطر بیماری روحی و روانی مدتی در
بیمارستان روانی بســتری بوده است.تجسسها نشان از آن
دارد که پدر این جوان عامل قتل فرزندش است اما در صحنه
جرم پدر که در سکوت بود هیچ حرفی در خصوص چگونگی
قتــل فرزندش نــزد و جالب اینکه فکر میکرد پســرش در
حال استراحت است.بنا بر این گزارش ،بازپرس محمد جواد
شفیعی از شعبه  5دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا
جسد پســر جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی
منتقل شود و پدر خانواده که متهم اصلی قتل فرزندش است
نیز در اختیار مامــوران اداره  10پلیس آگاهی قرار گرفت تا
در ادامه برای بررسی ســامت روانی در اختیار کارشناسان
پزشکی قانونی قرار گیرد.
متهم  23ساله ادامه داد :چاقو و شمشیرهارا معموال معتادین
و اشرار از من خریداری میکردم .در فروشگاه نشسته بودم و
که توسط ماموران پلیس بازداشت شدم.جوان بازداشت شده
در ادامه گفت :بعد از آخرین باری که به همین جرم بازداشت
شدم ،تعدادی سالح سرد در انبار باقی مانده بود که شروع به
فروش آنها کردم که در حال حاضر پشیمانم.بنابراین گزارش
پرونده متهم پس از اعترافاتش جهت ســیر مراحل قانونی به
مرجع قضایی ارجاع شد.

ممنوعیت هرگونه تجمع
پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی

کاپیتان استقالل
 -12اسب رستم -میدان تیراندازی -مهره شطرنج
 -13ضمیر فرانسوی -پسوند مخلوط نمودن -اسم مصدر فعل
ریختن  -عنصر شیمیایی
 -14خودروهایی هســتند با ارتفاع بلند و مناسب سفر -وسیله
نشانه روی به شکل دایرههای تو در تو
 -15موجب عیب و عار -بانی دارالفنون

حلجدول شماره 5434

7

فرمانــده نیــروی انتظامی با بیان اینکه یکــی از ماموریتهای خطیر ناجا در
ســال  ۱۴۰۰موضوع انتخابات است ،گفت :نیروی انتظامی براساس تجربیات
گذشته و پیش بینیهای الزم به صورت صد درصدی آماده برگزاری انتخاباتی
امن و پرشور اســت.به گزارش ایسنا سردار حسین اشتری ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شــهدای واالمقام و درود و ســام بر روح بلنــد و ملکوتی امام
راحــل و آرزوی ســامتی و طول عمــر با عزت برای مقــام معظم رهبری و
عرض تبریک به مناســبت عید ســعید فطر به برگزاری انتخابات پیش رو و
اهمیت آن اشاره کرد و گفت :یکی از ماموریتهای خطیر ناجا در سال ۱۴۰۰
برگزاری انتخابات است .بایستی با توجه به حساسیتهای موجود در کشور و
توطئههای دشــمنان خصوصا فتنههای استکبار جهانی بیش از گذشته آماده
برگزاری انتخاباتی امن ،پرشور و توام با سالمت و امنیت باشیم.وی تاکید کرد:
امنیت انتخابات به عهده ناجا است .در این رابطه پیش بینیهای الزم صورت
گرفته اســت و بر اساس تجربیات گذشته امروز به صورت صد درصدی آماده
برگزاری انتخاباتی امن هستیم.فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه با انجام اقدامات
و برنامه ریزیهای مطلوب ان شــاءاهلل در انتخابات  ۱۴۰۰هیچ گونه مشکلی
نخواهیم داشــت ،تصریح کرد :برگزاری انتخاباتی امن از اولویتها اســت .در
این جهت هرگونه تجمع قبل از آغاز رســمی تبلیغات انتخاباتی ممنوع است
و براساس قانون برخورد میشود.اشــتری در خصوص تسلط پلیس بر فضای
مجازی نیز خاطرنشان کرد :با متخلفان انتخاباتی نیز در فضای مجازی برخورد
میشــود ،نباید عــده ای تصور کنند که در جهت تشــویش اذهان عمومی و
تخریب افراد میتوانند دست به انجام هر کاری بزنند ،با این افراد نیز براساس
قانون برخورد خواهد شــد .به گزارش پایگاه خبری پلیس وی در پایان تاکید
کرد :ان شــاء اهلل با انجام پیش بینیهای الزم و برنامه ریزی مطلوب شــاهد
برگــزاری انتخاباتی امن و پرشــور خواهیم بود و ملت شــریف و الیق ایران
اســامی نیز فردی را انتخاب میکنند که با روحیه انقالبی بیشترین خدمت
رسانی را به مردم داشته باشد.

کالهبرداری ۵۰۰میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو

معاون هماهنگ کننده
فرمانده انتظامی استان
البــرز گفت :فــردی با
راه اندازی یک شرکت
کاغــذی لیزینــگ
خــودرو از  ۱۲۰نفــر
 ۵۰۰میلیــارد ریــال
کالهبــرداری کرد.بــه
گزارش ایلنا ،ســرهنگ «سید مجید فیض جعفری» در تشریح این خبر بیان
داشــت :در پی ارجاع یک فقــره پرونده کالهبرداری به کالنتری  ۱۲شــهر
«گلسار» از طریق یک شــرکت لیزینگ خودرو با برند ساختگی ،از دادسرای
عمومی و انقالب «هشــتگرد» ،رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور
کار مامــوران این کالنتری قرار گرفت.وی افزود :در بررســیهای اولیه محرز
شــد ،کالهبردار در قالب یک شــرکت لیزینگی با تبلیغ در سایتهای خرید
و فروش کاال در فضای مجازی مبادرت به فروش خودرو به صورت اقســاطی
کرده و پس از مراجعه متقاضیان ثبت نام به دفتر شرکت با جلب اعتماد آنان
طی قراردادی مبالغی بــه عنوان پیش پرداخت دریافت کرده و با دادن وعده
تحویــل یک ماهه خودرو ،مدتی در دفتر فعالیت و پس از زمان کوتاهی محل
کار خود را ترک و متواری شده است.معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی
اســتان البرز اظهار داشــت :ماموران با انجام اقدامات پلیسی ،متهم مورد نظر
را در مخفیگاه خود در شــهر «گلسار» دســتگیر که در تحقیقات پلیسی به
کالهبرداری در قالب فروش خودروهای لیزینگی به مبلغ  ۵۰۰میلیارد ریال از
 ۱۲۰نفر اعتراف کرد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ فیض جعفری با
اشاره به اینکه متهم از طریق مرجع قضائی با قرار بازداشت موقت روانه زندان
شــد ،در پایان تصریح کرد :طمع ورزی و کســب منفعت و سود بیشتر ،بدون
تحقیقات الزم و اعتماد بی جا بســتر و زمینه ساز سوء استفاده این گونه افراد
از شــهروندان است و باید در انجام هرگونه معامالتی مردم هوشیاری و درایت
مطلوب به کار بگیرند تا در دام مجرمان فرصت طلب گرفتار نشوند.

فرمانده یگان امداد از دســتگیری سارق و کشــف خودرو پژو مسروقه در باغ
فیض خبرداد .به گزارش رکنا ،ســرهنگ «ســلمان آدینه وند» بیان داشت:
ماموران گشــت انتظامی قرارگاه غرب حین ماموریــت در محدوده باغ فیض
به یک دســتگاه خودرو پژو که درب راننده آن آسیب دیده و عالیم سرقت را
داشــت ،مشکوک شده و پس از استعالم شماره پالک خودرو  ،متوجه سرقتی
بودن آن شــدند  .وی گفت  :ماموران برای بررسی بیشتر خودرو را تحت نظر
قرارداده و پس از مدتی فردی را در حال سوار شدن بر خودرو مشاهده و سریعا
وارد عمل شده و وی را دستگیر کردند.فرمانده یگان امداد ادامه داد  :متهم در
بازجوییهای تکمیلی به جرم ارتکابی سرقت خودرو پژو معترف و هدف خود از
این عمل مجرمانه ،دور زدن و انجام امورات روزانه بیان داشت.سرهنگ آدینه
وند با اشــاره به معرفی متهم به پلیس پیشــگیری ،به شهروندان توصیه کرد:
خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و پیشگیری از سرقت مجهز و در صورت
مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق  110به پلیس اطالع دهند.

تصادف شدید سواری پژو با ال نود
در بزرگراه شهید بابایی

سرهنگ احســانپور از واژگونی ســواری پژو در بزرگراه شهید بابایی پس از
برخورد شدید با ســواری ال نود خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
سرهنگ اسماعیل احسان پور رئیس منطقه  ۲۵پلیس راهور پایتخت گفت :در
ساعت  2بامداد در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر یک فقره
تصادف شــدید خودروی سواری ال نود و واژگون شدن پژو در مسیر غرب به
شرق بزرگراه شهید بابایی دوربرگردان خوجیر ،بالفاصله گشت تصادفات منطقه
 ۲۵پلیس راهور تهران بزرگ به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه حاضر
شدند.وی افزود :با حضور ماموران در محل و در بررسیهای اولیه مشخص شد
که یک دستگاه سواری ال نود به علت سرعت غیرمجاز با یک دستگاه سواری
پژو که در این محل مشــغول تردد بوده به شــدت برخورد میکند.سرهنگ
احسان پور ادامه داد :سواری پژو پس از این تصادف و پس از چندین بار غلت
خوردن بر روی ســقف واژگون شــده و پس از حرکت چندین متری با همان
وضعیت واژگونی ،متوقف میشود.رئیس منطقه  ۲۵پلیس راهور تهران بزرگ
تصریح کرد :در این حادثه راننده پژو مصدوم شــد که توسط نیروهای امدادی
به مراکز درمانی انتقال یافت.

یک کشته در واژگونی موتورسیکلت
در بزرگراه رسالت

رئیــس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از فوت یک نفر بر اثر واژگونی
موتورســیکلت در بزرگراه رســالت خبر داد.به گزارش گروه اجتماعی باشــگاه
خبرنگاران جوان ،سرهنگ احســان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور
تهران بزرگ اظهار کرد :مقارن ساعت  ۴:۴۵صبح دیروز در مسیر شرق به غرب
بزرگراه رســالت بعد از دردشت یک دستگاه موتورسیکلت که در این مسیر در
حال حرکت بوده واژگون شد.وی افزود :پس از تصادف شدید این موتورسیکلت
با سطح سواره رو و برخورد راکب و سرنشین آن با زمین ،متاسفانه سرنشین در
محل حادثه فوت کرد.ســرهنگ مومنی ادامه داد :عوامل راهور منطقه  ۴پلیس
راهور تهران بزرگ بالفاصله در صحنه حضور یافتند و ضمن ایمن ســازی محل
حادثه به بررسی این تصادف مشغول شدند.وی گفت :پس از بررسیهای صورت
گرفته توسط کارشناسان منطقه  ۴پلیس راهور تهران بزرگ مشخص شد علت
این حادثه عدم توانایی راکب موتورسیکلت در کنترل وسیله نقلیه بوده که منجر
به این حادثه و فوت سرنشین آن شده است.

سارق کابلهای برق دستگیر شد

فرمانده انتظامی اســتان لرستان از دستگیری سارق و کشف  50فقره سرقت
کابلهای برق در شهرستان «بروجرد» خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار»یحیی
الهی»اظهار داشــت :در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح شهر
«بروجرد» موضوع به صورت ویژه در دســتورکار ماموران این شهرستان قرار
گرفت .وی افزود :ماموران با انجام کارهای اطالعاتی یک سارق را حین سرقت
کابل برق شناســایی و دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان گفت :سارق در
تحقیقات صورت گرفته به جرم خود اعتراف و  50فقره ســرقت کابل و سیم
برق از وی کشف شد.

جزئیات دار زدن سگها توسط شهرداری تبریز

چند روز گذشته تعدادی سگ درتبریز دار زده شدند.به گزارش رکنا ،چند روز
قبل فیلمی به عنوان ســگ کشی عوامل شهرداری تبریز به سرعت در فضای
مجازی مجازی منتشــر شد شــد که واکنش منفی کاربران فضای مجاری را
همراه داشــت.مردم تبریز در واکنش به ایــن حادثه با هجوم آوردند به وانت
شهرداری سگهای ولگرد را آزاد کردند و راننده وانت را مورد ضرب و شتم قرار
دادند .چند روز بعد جمعی از حامیان حیوانات به کشتار سگها با حضور مقابل
ساختمان شهرداری تبریز خواستار استعفا و برخورد با عامالن کشتار سگها
در تبریز شدند.یکی از اعضای شورای شهر تبریز در واکنش به این قضیه ادعا
کرد که عوامل شــهرداری سگهارا زنده گیری کرده و به دلیل آن که بعضی
از خودروهای حمل سگهای ولگرد سقف ندارند آنها را بی هوش کردند و با
طناب بسته اند و کشتاری در کار نبوده است.این عضو شورای شهر تبریز ادعا
کرد که فیلم منتسب به سگ کشی برای یک زن که پیمانکار سابق شهرداری
بوده برای انتقام گیری به دلیل اختالفش با شهرداری منتشر کرده است و این
سگها با زنده گیری در خارج از کشور فروخته میشوند.

کشف بیش از  ۲۰۰کیلو تریاک
در بطریهای آب معدنی در کاشان
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان از کشف  ۲۰۱کیلو و  ۵۰۰گرم تریاک که
در بطریهای آب معدنی جاساز شده بودند خبر داد.به گزارش ایلنا از کاشان،
سرهنگ ستاد حسین بســاطی با اعالم این خبر اظهار داشت :ماموران یگان
امداد مستقر محور ورودی شهر کاشان ،به یک دستگاه سواری ال  ۹۰مشکوک
و آن را متوقف کردند .وی تصریح کرد :در بازرســی از این خودرو  ۲۰۱کیلو و
 ۵۰۰گرم تریاک که در  ۱۰۱بطری آب معدنی جاساز شده بود کشف و ضبط
شد .این مقام انتظامی افزود :در این خصوص ۲سوداگر مرگ دستگیر و پس از
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان
تاکید کرد :نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد
قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد .

کشف  ۱۶۹تن گندم سرقتی در جنوب کشور

رئیس پلیس پیشــگیری ناجا از کشــف  ۱۶۹تن گندم توســط یگان حفاظت
ســازمان بنادر و دریانوردی در بندر امام خمینی (ره) خوزســتان خبر داد .به
گزارش ایسنا سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه در بازرسی به عمل آمده
مقدار تقریبی  ۱۶۹تن گندم که جزء کاالهای اساســی و مورد نیاز کشور است
کشف و ضبط شد ،تصریح کرد :در این رابطه پنج راننده دستگیر شدند و پرونده
برای سیر مراحل قضائی به دادسرای عمومی و انقالب اسالمی شهرستان ارسال
شد.وی با بیان اینکه پیگیری برای دستگیری یک راننده متواری و سایر متهمان
دخیل در جعل و ســرقت کاالی اساسی در دستور کار فرماندهی یگان حفاظت
ســازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد ،گفت :کارشناسان ارزش کاالی سرقتی را
 ۹میلیارد ریــال برآورد کرده اند .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،معصوم بیگی
با اشاره به اینکه طی سال گذشته  ۲۶۸فقره سرقت کاالی اساسی توسط یگان
مزبور کشف و ضبط شده است ،خاطرنشان کرد :تأمین نظم و امنیت ،جلوگیری
از هرگونه ســرقت و پیشگیری از جرایم در سطح بنادر کشور بهویژه جلوگیری
از ســرقت کاالهای اساسی شامل گندم ،ذرت و سویا با هدف ایجاد محیط امن
اقتصادی از جمله اولویت های ماموریتی پلیس پیشگیری است.
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