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نزاع ناموسی منجر به قطع انگشت شد

دستگیری
 ۲زن کالهبردار

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
انتظامی اس��تان همدان گف��ت ۲ :زن در
همدان که با اس��تفاده از نرم افزار اقدام به
ارائه رس��ید جعلی به فروشنده میکردند،
دستگیر شدند .س��رهنگ فیروز سرخوش
نه��اد در گفتگ��و با ایرنا اظهار داش��ت :به
دنب��ال ش��کایت چند نفر از فروش��ندگان
مبنی بر ارائه رس��ید جعلی در قبال خرید
کاال توس��ط  ۲زن جوان رس��یدگی به این
موضوع در دس��تور کار کارشناسان پلیس
فتا قرار گرف��ت.وی اضافه کرد :با توجه به
ش��واهد و مدارکی که ش��اکیان پرونده در
اختی��ار پلیس فت��ا قرار دادن��د و کارهای
فنی و اطالعاتی ،متهمان شناس��ایی و در
منزل شخصی دستگیر شدند .رئیس پلیس
فضای تولی��د و تبادل اطالع��ات انتظامی
اس��تان همدان ادام��ه داد :متهمان پس از
انتق��ال به پلی��س فت��ا در تحقیقات فنی،
ابتدا منکر هر گون��ه تخلف و کالهبرداری
بودن��د ام��ا پ��س از مواجهه ب��ا ادلههای
انکار ناپذیر لب به اعتراف گشودند .سرهنگ
سرخوش نهاد افزود :این  ۲زن کالهبردار
پس از خرید کاال به بهانه همراه نداش��تن
کارت بانکی اقدام به انتقال پول به حساب
فروش��نده با اس��تفاده از نرم افزار موبایل
بانک کرده س��پس از نرم افزار رسیدس��از
اس��تفاده ک��رده و رس��ید جعل��ی را ب��ه
فروش��نده نش��ان میدادند .وی بیان کرد:
تاکنون چندین فرد از کالهبرداران شکایت
کردن��د با این وج��ود چنانچ��ه این  ۲زن
بدین ش��یوه از افرادی کالهبرداری کردند
میتوانند برای پیگیری ش��کایت به پلیس
فتا همدان مراجعه کنند .رئیس پلیس فتا
استان همدان از فروشندگان خواست برای
پیشگیری از گرفتار شدن در دام این افراد،
با فعالس��ازی سامانه پیامک حساب بانکی
از انجام هرگون��ه تراکنش بانکی و دریافت
یا برداش��ت از حس��اب بانکی مطلع شوند
سپس کاال را به خریدار تحویل دهند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

نزاع ناموس��ی در پارک هاش��می تهران اتفاقی بود که منجر به
مجروح شدن چند نفر و قطع انگشتان دست سینا شد.
به گزارش برنا؛ پرونده نزاع دس��ته جمع��ی در غرب تهران در
مراحل پایانی رس��یدگی به دادگاه کیفری یک اس��تان تهران و
ش��عبه دوم منتقل ش��د تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
پروندهای که هنوز هم برخی ابعاد آن مش��خص نیست و متهم
نی��ز در این رابطه اظهارات ض��د و نقیضی را مطرح میکند .در
ابتدای جلسه منشی دادگاه با قرائت کیفرخواست گفت :فرشاد
متهم اس��ت به تهدید ،قطع  2انگشت دست و ضرب و جرح در
حین نزاع دسته جمعی که بر اساس پیامکهای رد و بدل شده
که ضرب و ج��رح را تایید میکند ،گزارش انتظامی ،ش��کایت،
کیفرخواس��ت دادس��را و گزارش پزش��کی قانونی مبنی بر وارد
ش��دن جرح صورت گرفته اس��ت که به ص��ورت عمد و منتهی
به نقص عضو شده است.پس از قرائت کیفرخواست ،وکیل سینا
در جایگاه حاضر ش��د و اظهار کرد :متهم با ارس��ال پیام هایی،
موکل من را به پارک هاش��می کش��انده است و موکل من پس
از پارک کردن موتورسیکلت خود بالفاصله مورد هجوم چندین
نفر قرار گرفته است.
در ای��ن حی��ن مته��م با قم��ه قصد ضرب��ه وارد کردن به س��ر
موکل من را داش��ته اس��ت ک��ه او با قرار دادن دس��ت خود به
عنوان س��پر برای محافظت از س��ر خود 2 ،انگش��ت خود را از
دس��ت میدهد .در ح��ال حاضر بر اثر این ضربه دس��ت موکل
م��ن کام�لا از کار افتاده اس��ت .او افزود :باید توجه داش��ت که
با تهدیدات مکرر این نزاع را ش��کل دادهان��د و از قبل نیز برای
آن برنام��ه ری��زی کردهان��د و نمیت��وان این اقدام را س��هوی
برداش��ت ک��رد و از دادگاه درخواس��ت داری��م تا با اس��تناد به
گزارش��ات متع��دد و اقرار متهم ب��ه درگیری مج��ازات الزم را
در نظر گیرند.
>آهن فروش هستم

فرشاد :من  24سال سن دارم و سابقه کیفری ندارم
و مجرد هستم .تا مقطع دیپلم درس خواندم و در بازار
آهن فروش��نده هس��تم .نزاع ما از اینجا شروع شد که
سینا برای خواهر من مزاحمت ایجاد کرده بود و زمانی
که ش��ماره تماس او را پیدا کردم و با او تماس گرفتم
او در کمال پر رویی به من گفت که کار خوبی میکنم
و این کار را ادامه میدهم .من اتهام قطع انگشتان سینا
را قبول ندارم
فرشاد :بله ،من در آن محل حاضر شده بودم .آنها  6نفر بودند
و م��ا نیز  4نف��ر بودیم .ما هیچک��دام قمه به دس��ت نبودیم و
فقط م��ن به همراه یک نفر دیگر چاقو داش��تیم و دو نفر دیگر
چماق داشتند .در مقابل آنها بودند که قمه به دست بودند .من
قرار دعوا را نگذاش��تم و س��ینا بود که به من گفت کجا هستی
تا رو در رو ش��ویم .این مکالمه تلفنی که به اتمام رسید او 20
دقیقه بعد به پارک هاشمی آمد.
به علت این که دو طرف به س��مت یکدیگر حمله ور شدند من
متوجه قطع ش��دن انگشتان او نش��دم و آن منطقه بسیار شلوغ
ش��ده بود و پس از اتمام درگیری متوجه ش��دم که انگشتان او
قطع ش��ده اند .من هیچ برخوردی با شاکی نداشتم که منجر به
قطع شدن انگشتان او شود .او افزود :برخورد ما در حد مشت و لگد
بود .زمان زیادی گذشته است و من جزئیات آن روز را در خاطر
ندارم .از ابتدا من چاقو به دست نبودم و در میانه نزاع از دوستانم
چاقو گرفت��م .من کال یک خواهر دارم و قصد من حفاظت از او
بوده است.

س��پس فرش��اد در جایگاه حاضر شد و اذعان کرد :من  24سال
س��ن دارم و سابقه کیفری ندارم و مجرد هستم .تا مقطع دیپلم
درس خواندم و در بازار آهن فروش��نده هس��تم .نزاع ما از اینجا
ش��روع شد که سینا برای خواهر من مزاحمت ایجاد کرده بود و
زمانی که ش��ماره تماس او را پیدا کردم و با او تماس گرفتم او
در کم��ال پر رویی به من گفت که کار خوبی میکنم و این کار
را ادامه میدهم .من اتهام قطع انگشتان سینا را قبول ندارم.

>تلفن همراه خودم را گم کردم

قاضی :آیا در محل پارک هاش��می ب��رای نزاع حاضر
شده بودی؟

قاضی :طبق محتویات پیامکهایی که ارس��ال کرده ای،
اعتراف کردهای که به او ضربه زدهای اما عمدی نبوده است،

سرقت مسلحانه از طالفروشی با موتورسیکلت

س��ارقان مسلح در ش��هر پرند موفق به سرقت از یک طالفروشی
شدند.
به گزارش تس��نیم ،س��اعت 18:30مورخ  24دی ،دو س��ارق با

سرقت در ساعت منع تردد
باعث گیرافتادن سارقان صرافی شد

رئیس پلیس پیش��گیری تهران بزرگ از دستگیری عامالن سرقت از
یک صرافی در س��عادت آباد خبر داد.س��رهنگ جلیل موقوفهای در
گفتوگو با ایس��نا ،دراین باره گفت :ماموران کالنتری ش��هرک غرب
در حال گش��ت زنی در محدوده س��عادت آباد بودند که متوجه تردد
مش��کوک و خارج از س��اعت مجاز تردد صنوف در پروتکلهای ستاد
کرونا در یک واحد صنفی ش��ده و برای رسیدگی به موضوع محل را
تحت نظر قرار دادند.
وی با بیان اینکه ماموران متوجه ش��دند که واحد صنفی مذکور یک
صرافی اس��ت ،گفت :همین موضوع ش��ک ماموران را بیش��تر کرد و
آنان برای بررسی موضوع
به ای��ن صراف��ی مراجعه
کردن��د .به مح��ض ورود
مام��وران به داخ��ل این
واحد صنفی آنان با س��ه
م��رد مواج��ه ش��دند که
خ��ود را ش��ریک یکدیگر
و از مال��کان صرافی اعالم
کردند اما شرایط ظاهری
و رفت��ار آن��ان طوری نب��ود که بتوان ب��ه اظهاراتش��ان اعتماد کرد.
رئی��س پلیس پیش��گیری تهران بزرگ با بی��ان اینکه همین موضوع
ش��ک ماموران در مورد این افراد را افزایش داد ،گفت :س��ه نفر هیچ
مدرک��ی دال بر مالکیت خود بر صرافی ارائه نکردند و از طرفی گفتار
و رفتارشان نیز در برابر ماموران پر از تناقض بود.
در همین راستا این افراد بازداشت شدند .موقوفهای با بیان اینکه در
بررس��یهای بیشتر مشخص ش��د که این افراد برای سرقت وارد این
صرافی شده بودند و قصد داشتند مقادیری دالر و ارز را از مغازه خارج
کنند که از س��وی پلیس شناسایی و دستگیر ش��دهاند .وی با اشاره
ب��ه انجام بازجویی از متهمان اظهارکرد :ای��ن افراد در اظهارات خود
معترف شدند که ساکن یکی از شهرهای استان البرز هستند و با توجه
به اینکه چندین بار برای خرید دالر به این صرافی آمده و از ش��رایط
امنیتی و محل نگهداری ارز در گاو صندوق خبر داشتند ،نقشه سرقت
از ای��ن صرافی را طراحی کردهاند .رئیس پلیس پیش��گیری پایتخت
با بیان اینکه در ادامه رس��یدگی به پرونده مالک صرافی نیز در محل
حاضر شده و شکایت خود از این افراد را ثبت کرد ،گفـت :در جریان
تحقیقات اولیه مش��خص شد که سارقان انواع ارز را به ارزش دستکم
چهار میلیارد ریال از این مغازه سرقت کرده اما قبل از خروج دستگیر
ش��دند .به گفته موقوفهای برای متهمان دس��تگیر ش��ده ،پروندهای
تش��کیل ش��ده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا
شدند.

معده مرد سرخسی انبار تریاک بود

س��وداگر مرگ در سرخس با هوشیاری پلیس دستگیر شد.به گزارش
رکنا ،حمزه قاسمی فرمانده هنگ مرزی سرخس بیان داشت :در راستای
تش��دید اقدامات کنترلی به منظور شناسایی و دستگیری قاچاقچیان و
حامالن مواد مخدر ،ماموران مبارزه با مواد مخدر هنگ مرزی سرخس
پس از شناس��ایی یک قاچاقچی مواد مخ��در پس از هماهنگی قضایی
اقدام به بازرسی منزل وی نمودند.سرهنگ "قاسمی" در ادامه افزود :در
بازرس��ی از منزل متهم  60گرم م��واد مخدر تریاک که به صورت بلعی
بسته بندی شده بود کشف گردید که پس از انتقال متهم به یگان ،مقدار
 430گرم تریاک به صورت بس��ته بندی و جاساز بلعی نیز از معده این
فرد کشف گردید.

استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت ،به یک طالفروشی در شهر
پرند شهرستان رباطکریم دستبرد زده و موفق به سرقت مقداری
طال شده و متواری شدند.

قتل در پی اختالف شخصی

فرهاد مش��هد خانی به طرز هولناکی در محله ش��هرداری ساوه با 8
ضربه چاقو به قتل رسید.
 25اس��فند ماه س��ال 97فرهاد مش��هد خانی بعد از  3سال نامزدی
در ت��دارک عروس��ی خود بود ک��ه در پارکینگ خان��هاش با  8ضربه
چاقو س�لاخی ش��د .به گزارش رکنا ،انتقام زمانی که تمام شود برای
هیچکس آرامشی برجای نمیگذارد .این جمله مصداق احوال مادری
است که مرگ پسر  21ساله خود را دیده است.
آخرین هفته از س��ال  97خانواده مشهد خانی در تدارک عید بودند
که روز چهارش��نبه پسر بزرگ خانواده ،با  8ضربه چاقو توسط  2نفر
به قتل میرسد.س��اعت  12بعد از ظهر ،صدای اذان محله شهرداری
س��اوه را پرکرده است .فرهاد مشهدخانی جوان جلوبندی کار تهرانی
طب��ق عادت هر روز خود برای صرف ناهار ب��ه خانه مراجعه میکند
ک��ه ناگه��ان  2مرد به دلیل اختالفات ش��خصی و انتق��ام جویی در
پارکین��گ ،با ضربات س��همگین چاقو فرهاد را به قتل میرس��انند.
م��ادر فرهاد مش��هد خانی پ��س از این حادثه تلخ هفت��های چند بار
در بیمارس��تان بستری میشود و پس��ر کوچک او یعنی برادر فرهاد
ب��ه قرص اعصاب روی م��یآورد .یکی از متهم��ان اصلی پرونده قتل
فرهاد ،به ترکیه متواری میش��ود .همچنین مته��م دیگر پرونده که
همس��ایه خانواده مشهد خانی میباش��د در حال حاضر با قرار وثیقه
آزاد است.
>ماجرای قتل

خانم حدادی مادر فرهاد مشهدخانی اظهار کرد :در حال حاضر یکی
از متهمان پرونده فرهاد که همس��ایه ما است با قرار وثیقه آزاد است
و قاتل اصلی ،به کش��ور ترکیه فرار میکن��د و پس از مدتی به ایران
برمیگردد و مجدد به ترکیه متواری میشود.مادر فرهاد مشهدخانی
ادام��ه داد :فرهاد جلوبندی س��از بود او هر روز ب��رای صرف ناهار به
خانه میآمد تا اینکه روز چهارش��نبه توسط  2نفر با  8ضربه چاقو به
قتل رس��ید.مادر فرهاد ادامه داد :پس��رم  3سال نامزد کرده بود و ما
در عید  98تدارک عروس��ی فرهاد را دی��ده بودیم که فرهاد به قتل
رسید.وی ادامه داد :ما قاتل اصلی که فرار کرده است را نمیشناسیم
او پس از فرار در ترکیه زندگی کرد اما توس��ط پلیس ترکیه به دلیل
مهاجرت غیر قانونی بازداش��ت میش��ود و پس از بازگش��ت به ایران
دوب��اره به ترکیه فرار میکند همچنین متهم دیگری که آزاد اس��ت
در حال حاضر همسایه ما میباشد .این متهم در بازجویی اظهار کرده
که به دلیل اختالفات شخصی با فرهاد درگیر میشوند.خانم حدادی
افزود :پس��رم ساعت  12:30در پارکینگ چاقو میخورد و ساعت 21
در بیمارس��تان فوت میکند فرهاد زمانی که در تخت بیمارستان بود
عام�لان ضرب و ش��تم خود را به من معرفی ک��رد و چند نفر در آن
جا ش��اهد معرفی قاتل از زبان فرهاد بودند.مادر فرهاد مش��هدخانی
در آخ��ر گفت :پ��س از فوت فرهاد هفتهای  2دوبار در بیمارس��تان
بستری میشوم پسرم قرص اعصاب و روان مصرف میکند و همسرم
چند سال پیر شده است .تنها خواستهام این است که عامالن قتل پسرم
دستگیر شوند.

پس چگونه این را کتمان میکنی؟
فرش��اد :م��ن در حی��ن ن��زاع تلف��ن هم��راه خ��ودم را گ��م
ک��ردم و ای��ن پیامکه��ا را م��ن ارس��ال نک��رده ام .پ��س از
ی��ک هفت��ه تلف��ن هم��راه خ��ود را از یک مغ��ازه ک��ه در آن
نزدیک��ی ب��ود دریاف��ت ک��ردم و گفت ک��ه در آن مح��ل پیدا
شده است.
پس از این صحبت ها ،وکیل فرش��اد در جایگاه حاضر ش��د و
در دفاع از موکل خود خاطرنش��ان کرد :م��وکل من در مراحل
مختل��ف تحقیق��ات اعالم کرده اس��ت ک��ه م��ن در آن لحظه
قطع ش��دن انگش��تان را ندیده ام .موکل من اگر تایید میکند
که در نزاع حضور داش��ته و درگیر شده است به این علت است
که واقعیت را میگوید و در این قس��مت نیز واقعیت را میگوید
و واقع��ا آن محل ش��لوغ بوده اس��ت و متوجه نبوده اس��ت چه
زمانی انگش��تان قطع ش��ده اس��ت .به همین عل��ت ضاربی به
صورت مش��خص نمیتوان تعیین ک��رد .تنها ادله اثباتی در این
پرونده ش��هادت ش��هود اس��ت و از محضر دادگاه تقاضا دارم تا
فیلمه��ای دوربینه��ای موجود در مح��ل م��ورد بازبینی قرار
گی��رد .او اف��زود :این فیلمه��ا در مراحل بازپرس��ی مورد توجه
ق��رار نگرفته اس��ت اما در آنها مش��خص میش��ود که موکل
من نقش��ی در ضرب و جرح منجر به قطع عضو نداش��ته است.
وکیل فرش��اد ادامه داد :وکیل شاکی میگوید محل وقوع جرم
پ��ارک بوده اس��ت در صورتی که فیلمها نش��ان میدهد محل
وقوع درگیری محل دیگری بوده اس��ت .ش��هود در اظهاراتشان
تع��ارض گوی��ی دارن��د زی��را آنها اذع��ان میکنن��د که محل
درگیری پارک هاشمی بوده است و با محتوای فیلمها متناقض
است.
من خواس��تار درء هس��تم زی��را نمیتوان حدود را با ش��بهات
ب��ه اجرا درآورد .تمام��ی اهالی محل این درگیری را مش��اهده
کردهان��د و حاض��ر به ش��هادت هس��تند .از قاض��ی تقاضا دارم
ک��ه به ش��بهات و تناقضات توج��ه کنند تا ای��ن نتیجه حاصل
ش��ود ک��ه ضارب م��وکل من نبوده اس��ت ک��ه ف��ی الواقع نیز
همین امر است.
قاضی :چه کس��ی در حین درگیری چاقو را به تو داده
است؟ باید این شخص احضار شود.
فرشاد :یکی از دوستانم بود که در حال حاضر به شهرستان رفته
است و اسم او هوشنگ است.پس از گذشت چند ساعت از آغاز
رسیدگی به این پرونده ،قاضی با اعالم ختم جلسه ،رسیدگی به
پرونده این نزاع دسته جمعی منجر به قطع عضو را به روزهای آینده
موکول کرد.

بالفاصله به دس��تور فرمانده انتظامی غرب اس��تان تهران ،تیمی
از کارآگاه��ان مج��رب پلی��س آگاه��ی بررس��ی موض��وع را در
دس��تور کار خود قرار داده و تالش برای دستگیری سارقان ادامه
دارد .گفتنی اس��ت موتورس��یکلت س��ارقان توسط پلیس کشف
شده است.
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افقی

  - 1ش�هری در استان مرکزی  -بخش
پیشین یا جلوی س�خت کام که به لثه
ها منتهی می ش�ود  -نیم صدای سگ
 - 2به زور كس�ی را به كاری واداش�تن
 نوعی نوش�ابه  -تراوش  – 3تصدیقژرمن ها  -کوه آذری  -ش�اگردی مغازه
 - 4نوع�ی باال پوش  -ش�وکت و خود
نمایی  -پایه اداری  -از رنگ های اصلی
 - 5همگرایی  -آداب و رسوم  -شکوه
ش�خصیت  - 6محل  -کمک  -س�کو
 - 7کار آزموده و با تجربه  -محل ورود
 - 8جش�ن باس�تانی ایرانیان  -تکیه
کالم خودخواه  -س�از اصی�ل ایرانی -
چیز  - 9قلم خارجی  -س�لطان انگیزه
 ،نویس�نده " اهرم های پولدار ش�دن "
 - 10پارچه مالیدنی  -آنکه به مکتب نمی
رفت!  -زنگ بزرگ  - 11وسیله نواختن
ویولن  -باالترین نقطه  -بی اسم و نشان
 - 12از س�وره ه�ای طوالن�ی قرآن -
دوروی�ی  -جزی�ره یون�ان در دری�ای
مدیتران�ه  -پی�ش از موع�د  - 13اث�ر
و خاط�ره  -خب�ر دروغ  -کجاس�ت؟
 - 14نوعی خرمای خشک  -زبانه آتش
 جمع فایده  - 15برج کج داستانی  -تااین حد  ،این اندازه  -نمازهای مستحبی

عمودی
 - 1آرزومند  -ترکیب فارس�ی به معنای
از ف�رط بی�کاری به دفع حش�ره مزاحم
پرداخت�ن  - 2ج�واب دادن  ،پاس�خ
گفت�ن  -جمع رس�اله  - 3رایگان  -پس
از اذان  -کلری�د آمونی�وم  – 4س�وره
قرآنی  -ربالنوع مردم باس�تانی بابل -
دوات  -همان گیاه اس�ت  - 5آواره و بی
خانمان  -خودرو وطنی  -عالمت مفعولی
 - 6داالن های پیچ در پیچ  -خاک دلیران
 - 7مایع�ی که برای بار دوم یا بیش�تر از
تفاله چیزی به دست می آورند  -نخستین
زن و شوهر  -دندان دور ریختنی  - 8ذره
ب�اردار  -جس�تجوی فرنگ�ی  -باف�ت
– مس�رور  - 9عمل�ی گردی�د  -واضع
تئوری نسبیت  -روکش لباس  - 10لباس
زمستانی  -امداد رسانی  - 11زائو ترسان
 باال  -بدبو،گندیده  - 12روش فرنگی -ادای�ی برای جلب نظ�ر  -تن  -فیلمی از
داود نژاد  - 13نام مردانه  ،بهروز  -ش�هر
حاف�ظ  -تکرار حرف اول  - 14قبیله  -از
باش�گاه های فوتبال اوکراین  - 15مولف
مفتاح البدایع  -مردد
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کوتاه از حوادث
ته سیگار جا مانده
خانهای را به آتش کشید

آتش ته سیگار روشن خانهای را در شهر رشت
و در نب��ود اهال��ی آن دچار آتش س��وزی کرد.
به گزارش رکنا ش��هرام مومنی رئیس سازمان
آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری رشت
در این خص��وص اعالم ک��رد :در پی تماس با
مرکز مبنی بر آتش سوزی یک منزل مسکونی
دوبلکس واقع در خیابان شهدا کوچه داوود زاده،
 23نفر از همکاران سازمان آتش نشانی همراه با
 7خودروی امدادی به محل اعزام و موفق به مهار
آتش شدند.وی عنوان کرد که این حادثه هیچ
خسارتجانینداشتهوبهاماکندیگرنیزسرایت
نکرده است .مومنی دلیل این آتش سوزی را قرار
دادن ته سیگار روشن و ترک منزل عنوان کرد.
عامالندرگیری
مسلحانهبازداشتشدند

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری
اراذل و اوباش و عامالن درگیری مس��لحانه
و تح��ت تعقی��ب پلیس گی�لان در قزوین
خبر داد.عل��ی ابراهیمی در گفتگو با پایگاه
خبری پلیس ،اظهارداش��ت :گشت آزاد راه
" قزوی��ن – ک��رج " حی��ن گش��ت زنی به
یک دس��تگاه س��واری پراید با  3سرنشین
مش��کوک و دس��تور ایس��ت صادر کرد که
خودرو بدون توجه به فرمان ایس��ت پلیس
متواری میشود .وی ادامه داد :حین تعقیب
 2ت��ن از سرنش��ینان خودرو با اس��تفاده از
اسلحه شکاری به س��مت پلیس تیراندازی
و در ادام��ه متهمان با ره��ا کردن خودرو به
سمت باغات قزوین متواری میشوند .فرمانده
انتظامی اس��تان قزوین افزود :با اجرای طرح
مه��ار و اقدام��ات اطالعاتی ص��ورت گرفته،
 3متهم فراری در مخفیگاه شان شناسایی و
در یک اقدام منسجم و ضربتی دستگیر و در
ای��ن عملیات یکی از متهمان حین تعرض و
درگیری به سمت ماموران حمله ور شده که
عوامل انتظامی با استفاده از قانون به کارگیری
س�لاح اقدام به تیراندازی و ف��رد مهاجم را
مجروح کردند .س��ردار ابراهیمی اضافه کرد:
متهمان پس از انتقال به مقر پلیس و انجام
تحقیقات و بررسیهای الزم مشخص شد از
اراذل و اوباش سطح یک استان گیالن بوده
ک��ه در جریان یک خفتگی��ری از خودرو و
درگیری مس��لحانه در شهرس��تان رودبار به
سمت اس��تان البرز متواری و قصد بازگشت
مجدد به استان گیالن برای درگیری داشتند
که با هوش��یاری گشت انتظامی قزوین افراد
شرور شناسایی و دستگیر میشوند.

