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مردي كه با همدستي سه همدستش براي سرقت از شهرستان به تهران مي آمد 
بازداشت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، دو روز قبل مردي به مأم��وران كالنتري 138 جنت آباد 
خبر داد كه دزد به خانه اش زده است. شاكي گفت: من صبح روز پنج شنبه همراه 
خانواده ام به سفر رفتم و عصر امروز وقتي به خانه برگشتيم متوجه شديم كه دزد 

به خانه زده و مقدار زيادي پول و طال سرقت شده است. 
بع��د از مطرح ش��دن ش��كايت، مأم��وران كالنت��ري در محل حاض��ر و بعد از 
بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه سارقان با يك خودروي ام وي ام 
در محل حاضر شده و بعد از س��رقت متواري شده اند. بعد از به دست آمدن اين 
س��رنخ بود كه راننده خودرو تحت تعقيب پليس قرار گرفت و بازداشت شد. هر 
چند او در اولين بازجويي ها جرمش را انكار كرد، اما در تحقيقات فني به سرقت 
اعتراف كرد. او گفت: من اهل شهرستان هستم و هر هفته عصر روز چهارشنبه 
همراه سه نفر از اعضاي باندم براي سرقت راهي محله هاي شمالي تهران مي شويم. 
روزهاي پنج شنبه در خيابان هاي شمالي شهر پرس��ه مي زنيم و خانه هايي كه 
كسي داخل آن نيست را شناس��ايي مي كنيم. مي  دانيم كه معموالً بسياري از 
ساكنان اين محله ها آخر هفته راهي شهرهاي شمالي يا ويالهاي خود در اطراف 
تهران مي شوند. بعد از شناسايي خانه، شبانه از راه پنجره يا بالكن وارد می شويم 
و با سرقت پول و طال فرار مي كنيم تا اينكه بازداش��ت شديم.  سرهنگ سعيد 
لشيني، رئيس كالنتري 138 جنت آباد گفت: با اعتراف متهم، همدستان وي هم 
شناسايي شدند و تحقيقات براي بازداشت آنها در جريان است. وي ادامه داد: در 
جريان تحقيق از متهم بازداشت شده بسياري از شاكيان شناسايي و به كالنتري 

دعوت شده اند و تحقيقات براي شناسايي شاكيان بيشتر در جريان است.

رئيس پليس راهور از استقرار 5 هزار مأمور پليس در طرح ترافيك مراسم 
اربعين در سراسر كشور به ويژه در مرزهاي چذابه، خرمشهر و مهران خبر داد. 
 سردار تقي مهري توضيح داد: طرح ترافيك اربعين با هماهنگي همه دستگاه ها براي 
برقراری نظم در جاده ها اجرايي شده است . وي ادامه  داد: اين طرح از 1۹ مهر شروع 
شده است و تا 1۴ آبان ماه ادامه دارد و همكاران ما در خوزستان، ايالم، كرمانشاه و 
همدان براي تسهيل تردد حضور دارند و تيم  هاي راهور از سراسر كشور به استان هاي 
هدف اعزام خواهند ش��د كه در اين مأموريت حدود ۵ هزار نف��ر و هزار و ۴۰۰ تيم 
خودرويي و موتوريي در استان هاي هدف آماده انجام وظيفه هستند. وي همچنين 
گفت: از ساير كشورها براي اعزام به اربعين حسيني از شرق، شمال و شمال غرب 
وارد كشور مي شوند. رئيس پليس راهور ناجا با اعالم تخصيص ۴۰۰ هكتار پاركينگ 
براي خودرو هاي شخصي گفت: با وجود افزايش تردد در مرز ها خوشبختانه گره 
ترافيكي نداريم. وي با اشاره به اينكه يكي از موضوع هايي كه همواره زائران بايد به آن 
توجه كنند استفاده از وسايل نقليه حمل و نقل عمومي است، گفت: برخي از زائران 

خودرو هاي خود را در جاي مناسب پارك نمي كنند و دچار مشكل مي شوند. 
   توصيه هاي پليس به زائران

س��ردار مهري ادامه داد: در همه مرز ها ۴۰۰ هكت��ار پاركينگ براي خودرو هاي 
شخصي در نظر گرفته شده اس��ت. تقاضاي من از رانندگان اين است كه رعايت 
قوانين و مقررات را از مبدأ تا مقصد مدنظر داشته باشند و وسيله نقليه خود را از 
نظر فني بررسي كنند. وي ادامه داد: زائران تجهيزات الزم، مدارك، گذرنامه و ويزا 

را همراه داشته باشند و قبل از حركت مدارك خود را بررسي كنند.  
سردار مهري با بيان اينكه پاركينگ ها شلوغ خواهند شد، گفت: زائران محل پارك 
خودرو خود را يادداشت كنند؛ برنامه ريزي ها صورت گرفته و هرگونه محدوديت 
تردد توسط راديو اربعين اطالع رساني خواهد شد. ترافيك و وضعيت جاده ها از 
طريق راديو اربعين اعالم مي ش��ود كه مردم دقت الزم را در اين خصوص داشته 
باشند. سردار مهري گفت: وسيله نقليه براي جابه جايي زائران در همه مرز ها در 

نظر گرفته شده و مشكلي در اين خصوص نداريم.

5 هزار مأمور پليس طرح ترافيك 
اربعين را اجرا مي كنند

 سارقان آخر هر هفته 
براي سرقت به تهران مي آمدند

مردي كه براي پايان دادن به اختالف ملكي 
با همدستي يكي از دوستانش مرتكب قتل 
شده است و با گرفتن اثر انگشت از جسد قصد 
انتقال سند را داش�ت روز گذشته در جلسه 
دادگاه اتهام را به گردن همدستش انداخت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از يك س��ال 
قبل و همزمان با كش��ف جسد مردي جوان در 
بيابان هاي تهران به جريان افتاد. لحظاتي بعد 
از اعالم خبر مأم��وران پليس آگاهي تهران در 
محل حاضر شدند و با جس��د مثله شده مواجه 
ش��دند. بعد از انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
كارآگاه��ان پليس در جري��ان تحقيقات خود 
موفق شدند خانواده مرد جوان را كه عادل نام 
داشت شناسايي كنند. همسر او گفت: شوهرم 
مثل هميش��ه صبح امروز راه��ي محل كارش 
شد و ديگر به خانه برنگشت تا اينكه به ما خبر 
دادند او به قتل رسيده است. در شاخه ديگري از 
بررسي ها كارآگاهان با رديابي تماس هاي عادل 
متوجه ش��دند كه او آخرين بار با مردي به نام 
سيامك كه از دوستانش بود قرار مالقات داشته 
است. سيامك وقتي در اين باره بازجويي شد، 
گفت: روز حادثه با عادل قرار كاري داشتم و بعد 
از آن از هم جدا شديم و ديگر از او خبري ندارم. 
او در تحقيقات فني اما به قتل عادل اعتراف كرد 
و گفت با همدستي يكي از دوستانش به نام ناصر 

مرتكب قتل شده است. 
سيامك گفت: من از مدتي قبل با عادل اختالف 
ملكي داش��تم. ما بارها در اين باره با هم حرف 
زديم اما اختالف ما حل نشد تا اينكه تصميم به 
قتل او گرفتم. براي اجراي نقشه ام به كمك نياز 
داشتم براي همين ماجرا را براي ناصر توضيح 
دادم و او قبول كرد در اجراي نقشه به من كمك 
كند. مطابق نقشه من با عادل تماس گرفتم و از 
او خواستم با هم به تفريح برويم كه قبول كرد. 
با هم در يكي از خيابان هاي مركزي ش��هر قرار 
گذاشتيم و با ناصر به دنبالش رفتيم. عادل در 
صندلي عقب سوار شد و به طرف خارج از شهر 
رانندگي كرديم. وقتي به محلي خلوت رسيديم 

مطابق نقشه ناصر با س��نگ بزرگي كه از قبل 
تهيه كرده بوديم به س��رش كوبيد كه بيهوش 
شد. بعد از آن سرش را از تن جدا كرده و جسد 
را در محلي خلوت از ماشين بيرون انداختيم و 

فرار كرديم. 
با اعتراف هاي سيامك بود كه ناصر هم بازداشت 
شد و حرف هاي همدستش را تأييد كرد. پس 
از كامل ش��دن تحقيقات بازپ��رس ناصر را به 
اتهام مباش��رت در قتل و س��يامك را به اتهام 
معاونت در قتل مجرم شناخت و پرونده با صدور 
كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاد ش��د.  روز گذشته بعد از 
اينكه قاضي رسميت جلسه را اعالم و نماينده 
دادستان از كيفرخواس��ت دفاع كرد اولياي دم 
گفتند كه خواسته  ش��ان قصاص است. سپس 
ناصر در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: من اتهام 
را قبول ندارم. چند روز قبل از حادثه س��يامك 
تماس گرفت و ب��راي قتل از من درخواس��ت 
كمك ك��رد. او گفت در صورتي ك��ه هر دو نفر 
مرتكب قتل ش��ويم پليس قادر نيس��ت كه ما 
را بازداش��ت كند و در صورتي هم كه دستگير 
ش��ويم او رضايت اولياي دم را جل��ب مي كند. 
او من را فريب داد و با كم��ك هم مرتكب قتل 
ش��ديم. وقتي من به عادل ضربه زدم سيامك 
هم قفل فرمان را برداشت و چند ضربه به سرش 
كوبيد كه بيهوش شد بنابراين مشخص نيست 
كه عادل با ضربه اي كه من به او وارد كردم فوت 
شده يا ضرباتي كه سيامك به او وارد كرده است 
از همين رو او هم در قتل شركت داشته است. 
بعد از اينكه عادل كشته شد سيامك اثر انگشت 
او را پاي قولنامه ملكي كه با هم اختالف داشتند 
گذاشت و سپس با ريكا جاي استامپ را از روي 
انگشت مقتول پاك كرد.  س��پس سيامك در 
جايگاه قرار گرف��ت و اتهام را به گ��ردن ناصر 
انداخت و گفت: ناصر ضربات سنگ را وارد كرد و 
بعد با چاقو سر مقتول را بريد و سرانجام جسد را 
در بيابان رها كرديم. هيئت قضات بعد از شنيدن 

آخرين دفاع متهمان وارد شور شد. 

گرفتن اثر انگشت  از جسد مرد مرده
پسر جواني كه براي ازدواج با دختر مورد عالقه اش 
با همدستي يكديگر نقشه آدم ربايي ساختگي را 
طراحي و اجرا كرده بودند دست ش�ان رو ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قب��ل مردي به اداره 
پليس رفت و از پسر جواني به اتهام ربودن دخترش 
شكايت كرد.  شاكي گفت: دخترم سپيده نام دارد 
و 2۰ ساله اس��ت. هميشه دوست داش��تم او ادامه 
تحصيل دهد و به دانش��گاه برود به همين خاطر با 
ازدواج او مخالفت مي كردم. مدتي قبل پسر 23 ساله 
افغاني به نام جمعه به خواستگاري اش آمد. او وضع 
مالي خوبي داش��ت اما من ب��ا ازدواج آنها مخالفت 
كردم. پس از اين جمعه، من و خانواده ام را تهديد كرد 
تا اينكه امروز دخترم به طور ناگهاني ناپديد شد كه 
احتمال مي دهم خواستگار كينه جو دخترم را ربوده 
و به افغانستان منتقل كرده است.  پس از طرح اين 
شكايت پرونده به دس��تور قاضي سهرابي، بازپرس 
شعبه نهم دادسراي امور جنايي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرف��ت.  مأموران در 
نخستين گام جمعه را شناسايي و بازداشت كردند. 

وي در بازجويي ها ابتدا مدعي شد از سرنوشت دختر 
مورد عالقه اش بي اطالع است اما وقتي مورد بازجويي 
تخصصي قرار گرفت راز آدم ربايي ساختگي را بر مال 
كرد.  وي گفت: يك سال قبل از طريق شبكه اجتماعي 
بيتاك با سپيده آشنا شدم. پس از اين ارتباط تلفني 
و پيامكي ما ادامه داشت تا اينكه دلباخته هم شديم 
و تصميم گرفتيم ازدواج كنيم. مدتي قبل عمويم را 
براي خواستگاري به خانه آنها فرستادم اما پدر سپيده 
به خاطر اينكه من افغاني بودم با ازدواج ما مخالفت 
كرد. از آنجايي كه ما عاشق يكديگر بوديم و دوست 
داشتيم با هم ازدواج كنيم سپيده پيشنهاد داد تا با 
طراحي نقشه آدم ربايي ساختگي پدرش را مجبور 
كنيم با ازدواج ما موافقت كند. پس از اين سپيده را 
به خانه يكي از دوستانم بردم و قرار شد چند روزي 
با آنها زندگي كند و بعد با پدرش تماس بگيرم و ادعا 
كنم او را ربوده ام و به افغانستان منتقل كرده ام و با اين 

شيوه رضايت او را جلب كنم.   
بدين ترتيب مأموران، سپيده را بازداشت كردند و به 

دستور قاضي سهرابي تحويل خانواده اش دادند.

راز آدم ربايي ساختگي بر مال شد 

مج�رم س�ابقه داري كه ب�ا تغيي�ر چهره 
در پوش�ش مأم�ور پلي�س از نوازندگان 
دوره گ�رد اخاذي مي ك�رد ب�ه دام افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل پسر جواني 
به اداره پليس رف��ت و از مرد مأمور نمايي به 

اتهام اخاذي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من نوازده دوره 
گردم و در حوالي ميدان فردوسي گيتار مي زنم 
و از اين راه امرار معاش مي كنم. چند سالي است 
كه عصر ها به اين منطق��ه مي آيم و نوازندگي 
مي كنم و رهگذران و كاسب هاي محل هم به 
من پول مي دهند و از در آمدم راضي هس��تم. 
چن��د روز قبل نزدي��ك كوچ��ه اي در حوالي 
ميدان فردوسي گيتار مي زدم كه پژوی سواري 
به من نزديك ش��د و كنارم توق��ف كرد. روي 
داشبورد خودرو چراغ گردوني قرار داشت كه 
نشان مي داد خودرو متعلق به مأموران پليس 
است. ثانيه هايي بعد از توقف از داخل پژو مرد 
ميانسالي بي سيم به دستي بيرون آمد و خودش 
را مأمور امنيتي معرفي كرد و از من درخواست 
مجوز كرد. وقتي به او گفتم ك��ه مجوز ندارم 
و مدتي اس��ت به صورت دوره گ��رد نوازندگي 
مي كنم مدعي شد كه بايد براي نوازندگي مجوز 
داشته باشم يا از سازمان مربوطه مجوز بگيرم. 

او گفت كه من مرتكب كار غيرقانوني شده ام 
كه طبق قان��ون بايد همراه او ب��ه اداره پليس 
بروم و پس از تشكيل پرونده جهت رسيدگي 
به جرمم به دادس��راي تحويل داده شوم. مرد 
مأمور نما همچنين مدعي ش��د ك��ه به خاطر 
ارتكاب اين ج��رم در دادگاه به زندان و جريمه 
محكوم مي شوم. او دستگاه موسيقي مرا گرفت 
و به داخل خودرواش برد كه شروع به التماس 
كردم و از او خواست مرا ببخشد و به او گفتم كه 
تنها درآمدم همين نوازندگي دوره گردي است 
كه در نهايت پيشنهاد رشوه داد و من هم مبلغ 
يك ميليون تومان به كارتش منتقل كردم و او 
هم مرا رها كرد.  شاكي در پايان گفت: پس از 
اين حادثه يكي از دوس��تان نوازنده ام را ديدم 
كه او هم نوازنده دوره گرد است. دوستم به من 
گفت كه چند روز قبل مردي به عنوان مأمور به 
همين شيوه از او اخاذي كرده اما بعد فهميده 
او مأمور نما اس��ت. االن كه متوجه شدم مرد 
پژو سوار مأمور نما اس��ت و از دوستانم نيز به 
همين شيوه اخاذي كرده به اداره پليس آمدم 
تا از او ش��كايت كنم.  پس از طرح اين شكايت 
پرونده به دستور قاضي بهشتي، بازپرس شعبه 
دوم دادسراي ويژه س��رقت در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

در حالي ك��ه تحقيقات براي شناس��ايي مرد 
مأمور نما ادامه داشت نوازنده دوره گردي با اداره 
پليس تماس گرفت و گفت مرد پژو س��واري 
تحت عنوان مأم��ور امني��ت از او زورگيري و 
اقدام به فرار كرده است. با اعالم اين خبر تيمي 
از مأموران پليس براي دس��تگيري متهم وارد 
عمل شدند و در نهايت ساعتي بعد با طرح مهار 
خيابان هاي اطراف مته��م را در حوالي ميدان 
هفت تير بازداشت كردند.  مأموران در بازرسي 
از خودروی مرد مأمور نما بي سيم، چراغ گردان 
و تعدادي وسايل پليسي همراه با گاله گيس 
كش��ف كردند كه حكايت از اين داش��ت مرد 
مأمور نما براي اينكه شناسايي نشود با گذاشتن 
كاله گيس به عنوان مأمور پليس از نوازندگان 

دوره گرد اخاذي مي كرده است. 
پس از انتقال متهم به اداره پليس شاكي كه پسر 
جواني بود، گفت: من دانشجو هستم و از آنجايي 
كه از دوران كودكي نوازندگي مي كردم تصميم 
گرفتم براي تأمين هزينه دانشگاهم به صورت 
دوره گردي نوازندگي كن��م. معموالً در اطراف 
ميدان هفت تير هميشه گيتار مي زنم و درآمد 
خوبي هم دارم. س��اعتي قبل م��ردي از داخل 
خودروي پژو بيرون آمد و خودش را مأمور پليس 
معرفي كرد و خواست مجوزم را به او نشان دهم 

كه به او گفتم مجوز ندارم و براي تأمين هزينه 
دانشگاهم مجبورم نوازندگي كنم. پس از اين او 
گيتارم را گرفت و گفت همراه او به اداره پليس 
بروم. خيلي ترسيده بودم و التماس كردم تا مرا 
رها كند كه سرانجام درخواست 2ميليون تومان 
پول كرد. من فقط يك ميليون تومان پول داخل 
كارت بانكي ام بود كه آن مبلغ را هم به كارت او 
انتقال دادم. پس از اين او سوار خودرواش شد و 
وقتي شروع به حركت كرد، ديدم كاله گيسي از 
سرش بيرون آورد و حركت كرد. همان لحظه 
فهميدم كه او مأمور قالبي اس��ت و بالفاصله با 
اداره پليس تماس گرفت��م.  در حالي كه متهم 
جرم خود را انكار مي كرد بررسي هاي مأموران 
نشان داد وي از مجرمان سابقه دار است كه قبل 
از اين هشت بار به جرم جعل عنوان، سرقت و... 
راهي زندان شده تا اينكه يك سال قبل از زندان 
آزاد ش��ده و اين بار در پوش��ش مأمور قالبي از 

نوازندگان اخاذي مي كرده است. 
بنابراين متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار 
كرد و گفت به خاطر اينكه شناس��ايي نشود 
چه��ره اش را گريم مي ك��رده و از كاله گيس 
استفاده مي كرده است.  تحقيقات از متهم و 
شناسايي شاكيان احتمالي به دستور بازپرس 

بهشتي از سوي مأموران پليس ادامه دارد.

مصرف مشروبات الكلي در بندرعباس اين بار يك نفر را به كام 
مرگ كشاند و 20 نفر ديگر را راهي بيمارستان كرد. 

دكتر فاطمه نوروزي، مدير روابط عمومي دانش��گاه علوم پزشكي 
هرمزگان توضيح داد: مسموميت الكل از جمعه شب تا ظهر شنبه 
مرد 3۰ ساله اي را به كام مرگ كش��اند و 2۰ نفر هم در بيمارستان 
بستري هستند كه ۹ نفر از آنها مجبور به دياليز شدند. مدير روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بيان كرد: حال يك نفر از 
بستري شدگان نيز وخيم گزارش شده كه احتمال مرگ وي وجود 
دارد. گفته مي شود كه همه مسموم شدگان مرد و در رده سني 17 تا 
۵۵ سال هس��تند. در جريان حادثه اي مش��ابه در بندرعباس كه از 
چهارم مهر آغاز شد و 1۰روز ادامه داشت، 22 نفر نفر جان باختند. در 

آن واقعه 268 نفر در بيمارستان بستري و 132نفر دياليز شدند.

مسموميت الكلي 20 نفر را 
راهي بيمارستان كرد

جسد سوخته راننده يك خودروي سواري پرشياي مشكي در صندلي عقب 
خودرو اش كشف شد. 

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 18:۴۰ روز چهارشنبه 2۵ مهرماه بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 1۴۰ باغ فيض از 
كشف جسد سوخته شده مردي داخل خودروي پژويي با خبر و همراه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شدند. 
محل حادثه زمين خاكي روب��ه روي مجتمع تفريحي الماس ش��هر در خيابان 
سيمون بوليوار حوالي بزرگراه س��تاري بود كه تيم جنايي با جسد سوخته شده 
مردي حدوداً ۴۰ تا ۵۰ ساله در صندلي عقب خودرو به صورت درازكش روبه رو 
شدند. بررسي ها حكايت از اين داش��ت كه لحظاتي قبل ساكنان اين منطقه با 
ش��نيدن صداي انفجاري از خانه هاي خود بيرون مي آيند و مش��اهده مي كنند 
خودروي پژو پرشياي مش��كي رنگي دچار انفجار شده و در حال سوختن است. 
پس از اين اهالي محل موضوع را به پليس و آتش نشاني اطالع مي دهند كه پس از 
اطفاي حريق مأموران كالنتري باغ فيض با جسد سوخته شده مردي در صندلي 
عقب روبه رو مي شوند.  مأموران در ادامه تحقيقات با بررسي شماره پالك خودروي 
پژو پرشيا دريافتند صاحب آن مرد سوخته شده است كه در همان حوالي زندگي 
مي كرده است.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي 

الزم كارآگاهان تحقيقات خود را براي مشخص شدن علت حادثه آغاز كردند. 

قتل يا تصادف ؟!

 كمين سارقان 
مقابل عابربانك ها

دو موتورس�وار كه با خم كردن پالك موتورش�ان و پرسه زدن 
اطراف عابربانك ها از مردم سرقت مي كردند بازداشت شدند. 
سرهنگ مسلم قاسم آبادي، رئيس كالنتري1۰8 نواب به خبرنگار 
ما گفت: مأموران كالنتري هنگام گش��ت زني در يكي از خيابان ها 
متوجه پرسه زني دو موتورسوار اطراف يك عابربانك شدند و آنها را 
تحت نظر گرفتند. وقتي مشخص شد كه پالك موتور سارقان خم 
شده است مأموران احتمال دادند كه آنها سارقان كيف قاپ باشند. 
مأموران سرانجام دو متهم را در حالي كه قصد سرقت كيف يكي از 
مشتريان عابربانك را داشتند بازداشت و به كالنتري منتقل كردند. 
مأموران در اولين بازرس��ي بدني از متهمان مق��دار زيادي اوراق 
هويتي و كارت عابربانك متعلق به افراد غير كشف كردند. سرهنگ 
قاس��م آبادي گفت: دو متهم از س��وي كارآگاهان پايگاه هش��تم 
پليس آگاهي تهران به عنوان سارقان كيف قاپ شناسايي شدند و 

تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر آنها در جريان است.

بازداشت 2 توزيع كننده 
اسكناس هاي تقلبي

رئيس كالنت�ري 151 يافت آباد از دس�تگيري دو توزيع كننده 
اسكناس هاي تقلبي خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدرضا موسوي گفت: تحقيقات 
مأموران كالنتري براي بازداشت متهمان از يك ماه به جريان افتاد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه دو سرنشين يك خودروي ام وي ام 
مشكي رنگ اقدام به توزيع اسكناس هاي جعلي مي كنند كه تحت 
تعقيب پليس قرار گرفتند. بررس��ي ها در اين باره جريان داشت تا 
اينكه شامگاه جمعه مأموران گشت كالنتري هنگام ايست و بازرسي 
به يك خودروي ام وي ام تصادفي مظنون شدند و آن را متوقف كردند. 
مأموران در بازرسي از خودرو ۵7 تراول و يك قطعه اسكناس 1۰ هزار 
توماني جعلي كشف و راننده و سرنشين آن را بازداشت كردند كه هر 
دو به توزيع پول هاي تقلبي اعتراف كردند.  سرهنگ موسوي ادامه 

داد: تحقيقات براي بازداشت همدستان متهمان در جريان است.

بازداشت 43 سارق در عمليات 
يگان امداد پليس تهران

فرمانده يگان امداد پليس پايتخت، از دس�تگيري 43 س�ارق 
در 24 ساعت گذش�ته و كشف 15 قبضه سالح س�رد خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار مسعود مصدق گفت: مأموران گشت 
انتظامي قرارگاه هاي اين يگان، هنگام گش��ت زني در سطح حوزه 
و كنترل مجرمان و متهمان موفق شدند ۴3 سارق را در 2۴ ساعت 
گذشته شناسايي و دستگير كنند.  وي با بيان اينكه در بازرسي هاي 
انجام شده از متهمان تعداد 1۵ قبضه سالح سرد كشف شد، گفت: 
عالوه بر سالح سرد كشف شده، تعدادي تجهيزات دفاعي از جمله 
گاز اشك آور و ساير لوازم و تجهيزات ارتكاب جرم از متهمان كشف 
شده است. وي ادامه داد: 16 نفر از اين سارقان موبايل قاپ هستند 
و در اين رابطه 13 دستگاه موتورسيكلت و خودرو مسروقه توقيف و 

كشف شده است كه تحقيقات بيشتر از آنها در جريان است.

 تغيير چهره پليس قالبي
 براي اخاذي از نوازندگان دوره گرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
 اصـالحــی
 قطعه یک ایالم

     صفري - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم


