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شماره 9714

عملیات سه ساعته پلیس برای دستگیری یک کالهبردار

رئــیــس پلیس آگــاهــی خــراســان شمالی از دستگیری
کالهبردار و جاعل حرفهای در کمتر از سه ساعت در
بجنورد خبر داد.
به گزارش قدس ،سرهنگ مقصود رستگار گفت :فردی
ناشناس به اداره ثبتاحوال مراجعه و درخواست صدور
شناسنامه میکند که مراحل قانونی یک برگ معرفینامه

خط قرمز

شایعهپراکنی کرونایی برای جذب فالوور

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت :افراد
سودجو و منفعتطلب که در فضای مجازی اقدام
به شایعهپراکنی در خصوص کمبود واکسن کرونا
میکنند شناسایی و با آنها برخورد میشود.

کارآگاهان به پلیس آگاهی دعــوت شد و پس از تفهیم
جزئیات ماجرا او از عامل این اقدام شکایت کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان ادام ــه داد :شاکی پس از
گذشت چند دقیقه با کارآگاهان تماس گرفته و اعالم
میکند متهم با همان برگه ثبتاحوال به بانک مراجعه
و مبلغ 250میلیون ریال از حساب بانکیاش برداشت

سرهنگ جواد جهانشیری افزود :در روزهای اخیر
عدهای سودجو در صفحات مجازی خود اقدام
بهانتشارمطالبوکلیپهاییبامضمونکمبود
واکسن داخلی و توقف واردات واکسن کرده و دست به
تشویش اذهان عمومی زدهاند .به گزارش ایرنا ،وی

حکم جایگزینیکه در شعبه 146دادگاه کیفری مشهد صادر شد

عقیل رحمانی سه نفر که
حین انجام وظیفه مأموران
ســتــاد مــبــارزه بــا مــوادمــخــدر
خ ــراس ــان رض ــوی در مقابل
ان ــت ــق ــال یـــک مــتــهــم مــانــع
ایجاد و از دستور پلیس تمرد
کرده بودند به جای چهار ماه حبس ،به تأمین
اکسیژن برای بیماران کرونایی محکوم شدند.

اکسیژنرسانیبهبیماران
بهجای زندان

◾

◾متهمان از دستور پلیس تمرد کردند
ایــن پــرونــده پــس از ص ــدور کیفرخواست علیه
متهمانی که حین دستگیری یک متهم توسط
مــأمــوران پلیس ،مانع انتقال او بــه مقر پلیس
م ـبــارزه بــا م ــواد مـخــدر اس ـتــان ش ــده بــودنــد ،به
شعبه  146دادگــاه کیفری دو مشهد ارجــاع داده
شــد و توسط قاضی مجید شرقیشهری مــورد
رسیدگی قرار گرفت .در محتویات پرونده اشاره
شــده ب ــود :حسب گ ــزارش مــرجــع انتظامی و
شکایت مأمور پلیس علیه متهمان پرونده -1
محمداسماعیل.ب  -2رضا.س  -3رضا.م دایر
بر تمرد آنها نسبت به دستور مأموران ستاد
مبارزه با موادمخدر در حین انجام وظیفه ،پرونده
در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار گرفته
و مأموران پلیس در گزارشی اظهار کردهاند که
فردی را به اتهام اشتهار به اعتیاد به موادمخدر
دستگیر و در حال انتقال او به ستاد مبارزه با مواد
مخدر استان بودیم که متهمان پرونده مانع شده
و در ادامه شروع به فحاشی نیز کردند.
از ایــن رو در دادس ــرا پــس از انــجــام تحقیقات
مقدماتی ،پرونده مذکور با صدور قرار جلب به
دادرســی و صدور کیفرخواست به دادگستری
ارســال شد که متهمان پرونده در وقت تعیین
شده در شعبه حاضر و دفاعیات آنهــا اخذ و

برای احراز هویت خطاب به کالنتری محل صادر میشود.
وی با اشاره به اینکه این فرد با دریافت برگ احراز هویت
بدون مراجعه به کالنتری همان برگ احراز هویت را به اداره
مخابرات بــرای ابطال و دریافت سیمکارت جدید ارائه
میکند ،افــزود :با توجه به اینکه سیمکارت ابطالشده
متعلقبهفرددیگریبودبالفاصلهمالکسیمکارتتوسط

ویژهنامه 4093

گزيده

متهمان پرونــده به 540ســاعت بدل از چهــار ماه حبــس تعزیری به
خدماترسانی در خصوص امور مربوط به تهیه اکسیژن بیماران و ...زیر
نظر اداره صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با نظارت واحد اجرای
احکام کیفری محکوم شدند.

تمامی جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

◾

◾ 540ساعت تهیه کپسول اکسیژن
در ادامه رأی محکومیت متهمان که بیشتر جنبه
تربیتی و اخالقی داشــت توسط قاضی شعبه
صادر شد که قسمتهای از آن آمده است :در

خصوص اتهام متهمان پرونده « -1محمد .ب»
 40ساله ،فاقد سابقه مؤثر کیفری« -2 ،رضــا.
س» 31ساله ،فاقد سابقه مؤثر کیفری« -3رضا.
م»  30ساله ،فاقد سابقه مؤثر کیفری ،دایــر بر
تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه
موضوع گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی

کرده است.
پس از بازبینی دوربینهای مداربسته موجود در بانک
تصویر متهم در دسترس قرار گرفت و هویت او شناسایی
شد .با توجه به اینکه متهم دارای سوابق متعدد جعل و
کالهبرداری با همین روش بود محل اختفای این فرد در
مرکز شهر بجنورد شناسایی و دستگیر شد.

اظهار کرد :تعدادی از این افراد در مشهد شناسایی
شدند که پس از احضار ،علت این اقدام را جذب بیشتر
فالوور (دنبالکننده) برای صفحات خود بیان کردند.
این افراد با این عملیات روانی ،شایعههایی
درخصوص موج جدید کرونا در کشور منتشر

خصوصی پرونده ،دادگاه در خصوص اتهام تمرد
نسبت به مأموران توسط متهمان ردیف اول الی
سوم نظر به گزارش اولیه مأموران ،صورتجلسه
تنظیمی در این خصوص ،اظهارات متهمان در
دادسرا که حکایت از درگیری و مقاومت نسبت
به مأموران را داشته است همچنین کیفرخواست
صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب مشهد
مقدس ،دفاعیات بالمؤثر متهمان پــرونــده در
جلسه دادرسی و سایر محتویات پرونده درنهایت
دادگاه بزه انتسابی به این افراد را محرز و مسلم
دانستهومستندا ًبهبند 3ماده 607قانونمجازات
اسالمی باب تعزیرات و ...همچنین از حیث نتایج
زیانبار عمل مرتکبان نسبت به مأموران و جامعه
و مــاده 72قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب 1399/2/23و با عنایت به شیوع بیماری
کرونا و گسترش این ویروس منحوس در جامعه
و نیاز مبرم بیماران مبتال به اکسیژن و خستگی
کــادر درم ــان و زیرمجموعه آنه ــا ،در خصوص
مقابله با این بیماری با توجه به حجم مبتالیان آن
در جامعه ،متهمان پرونده با توجه به رضایتشان
به 540ساعت بدل از چهار ماه حبس تعزیری به
خدماترسانی در خصوص امور مربوط به تهیه
اکسیژن بیماران و ...زیر نظر اداره صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی با نظارت واحد اجرای
احکام کیفری محکوم میکند.
همچنین اع ــام مـ ـ ـیدارد در ص ــورت تخلف
متهمان موصوف از انجام مفاد حکم ،بار نخست
یک چهارم تا یک دوم به مجازات مــورد اشاره
اف ــزوده م ـیگــردد و در صــورت تــکــرار ،مجازات
حــبــس اج ــرا م ـیشــود .رأی صـ ــادره حــضــوری
است و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان
خراسان رضوی است.

خبر
روز

و به نوعی در جامعه هراس ایجاد کردهاند.
سرهنگ جهانشیری گفت :شهروندان فریب این
مطالب را نخورند و با افزایش سواد رسانهای
بکوشند اخبار درست را از جعلی (فیک نیوز)
تشخیص دهند.

تلنگر
افزایش تصادفات فوتی در
محور بجنورد  -جنگل گلستان

فرمانده پلیس راه خراسان شمالی از افزایش
۳۵درصدی تصادفات فوتی در محور بجنورد
به جنگل گلستان طی امسال خبر داد.
سرهنگ اسپیدکار گفت :تعداد تصادفات
جرحی در این محور با افزایش 6درصــدی و
مجموع تصادفات در محور مذکور با افزایش
5درصدی مواجه بوده است.
وی به محور بجنورد به شیروان نیز اشاره کرد
و افزود :تعداد تصادفات فوتی در این محور
رشد ۵۲درصدی و تصادفات جرحی نیز رشد
۶۴درصدی داشته است.
وی اظهار کــرد۴۸ :درصــد تصادفات در این
استان در محورهای فرعی و ۵۲درصد نیز در
محورهای اصلی بوده است.
۳۲درصــد تصادفات در این استان به علت
واژگونی خــودرو۳۴ ،درصــد عدم توجه کافی
به جلو۱۸ ،درصد سرعت غیرمجاز و ...بوده
است.
به گزارش ایسنا ،فرمانده پلیس راه خراسان
شمالی تأکید کــرد :دوربــرگــردانهــایــی که از
سمت خراسان رضوی به سوی فاروج وجود
دارد از لحاظ بروز تصادفات بحرانی است.
ســرهــنــگ اســپــیــدکــار ،فــرمــانــده پلیس راه
خراسان شمالی با اشاره به فرونشستهای
رخ داده در منطقه خندقلوی شهرستان
بجنورد گفت :جــاده در ایــن منطقه دچــار
نشست شده است و اگر اصالح نشود برای
تعطیالت نوروز که حجم تردد چندین برابر
میشود ،مسئله بحرانی خواهد شد.

بازگشایی سه
محور روستایی
در خراسان
جنوبی

سرهنگ رضایی
رئیس پلیسراه
خراسان جنوبی به
صداوسیما گفت:
محورهای روستایی
بیچند نهبندان،
کالته سلیمان
مختاران سربیشه و
حیدرآباد نهبندان
که بر اثر بارش
باران و وقوع سیالب
در روزهای اخیر
مسدود شده بود،
بازگشایی شد.
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