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بازداشت پلیس قالبی با کارتهای جعلی مجلس خبرگان رهبری

مامور قالبی که مسلح و کارتهای جعلی حراست مجلس
خبرنگان رهبری همراه داشت در شرق تهران دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،ســرهنگ یعقوبعلی رجبیان رئیس پایگاه
ششــم پلیس امنیت عمومی تهران گفت :به دنبال تماس
تلفنی یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه مردی  55ســاله
در مناطق شرق تهران با پوشیدن لباس سازمانی متعلق به
مأموران ارشــد یکی از ارگانهای نظامی و سوء استفاده از
این جایگاه مقدس ،ضمن حمل ســاح و مهمات غیرمجاز
و جعــل عناوین نظامی مبادرت به اخاذی و خرید و فروش
و قاچاق اســلحه میکند ،بالفاصله موضوع در دســتور کار
مأمــوران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار
گرفت.وی افزود :پس از انجام بررســیهای اولیه و صحت
گزارش دریافتی ،نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار
مرجع قضایــی قرار گرفت که در همین راســتا دســتور
شناســایی و بازداشــت این فرد جاعل صادر شد.این مقام
انتظامی بیان داشت :با توجه به مشخصات این مأمور قالبی،
ماموران پلیس در کمترین زمــان ممکن ،مخفیگاه وی را
که در حوالی پارک پلیس بود شناســایی و در یک عملیات
غافلگیرانه موفق شدند این فرد جاعل را در حالی که ملبس
به لباس با درجات ارشــد نظامی بود دستگیر و او را برای

ادامه تحقیقات به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ،منتقل
کردند .رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

تصریح کرد :از مخفیگاه متهم ،یک قبضه کلت گازی ساخت
کشور آلمان ،یک قبضه کلت جنگی با قالف به مارک الما

به همراه خشاب مربوطه 62 ،عدد فشنگ جنگی و  26عدد
فشــنگ مشــقی کلت کمری ،یک قبضه تفنگ بادی لوله
بلند چینی 3 ،فقره پالک با عنوان تشــریفات ،پالکهای
رنگی متعلق به دستگاهها و ارگانهای نظامی ،یک دستگاه
دوربین شکاری ،دو گذرنامه جعلی 2 ،مهر حراست مجلس
خبرگان رهبری فلزی و پالســتیکی با دســتگاه مربوطه،
گواهینامه رانندگی موتور ســیکلت جعلی ،گواهینامه پایه
یکم رانندگی خودرو جعلی ،چندین فقره کارت شناســایی
جعلــی مجلس خبــرگان رهبــری و کارت مجوز حمل و
اســتفاده از ادوات نظامی جعلی ،کارت حمل افشانه اشک
آور ،یک جلد شناسنامه بدون هویت ،پانزده برگ برچسب
اموال مجلس خبرگان رهبری ،یک عدد ماســک ضد گاز
جنگی ،یک دستگاه بیسیم موتوروال ،دو قبضه قمه و نهایتا
یک عدد شبه سالح پالستیکی کشف شد.رجبیان در پایان
با اشــاره به اینکه متهم در اظهاراتش انگیزه خود را از این
اقدام مجرمانه ،لذت از لباس فرماندهان نظامی و پیشــبرد
اهداف شــخصی خود اعالم و نحوه تهیه سالح را خرید از
استانهای غربی کشــور در سال  1390بیان داشته است،
خاطر نشان کرد :این فرد جاعل با تشکیل پرونده برای سیر
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کالهبرداری در پوشش شرکت لیزینگ خودرو
ســه مرد با راهاندازی یک شرکت پوشــالی به بهانه فروش
خودروی لیزینگی دست به کالهبرداری میزدند .به گزارش
رکنا ،ســرهنگ کارآگاه علی کنجوریان رئیس پایگاه ششم
پلیــس آگاهی گفت 14 :دی ماه پرونــدهای به دادخواهی
یک شــهروند خانم از دادسرای ناحیه  14محالتی به پایگاه
ششــم پلیس آگاهی ارجاع شد ،محتوای پرونده حکایت از
آن داشــت که خانم شــاکی ،قصد خرید یک خودرو 207
از طریق شــرکتی تحت عنوان لیزینگ در آدرس پیروزی
را داشته اســت که پس از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ 31
میلیون تومان خبری از تحویل خودرو نمیشود که با مراجعه

به آدرس شرکت متوجه میشود که مورد کالهبرداری قرار
گرفته است و شــرکت دیگر فعالیتی ندارد.وی عنوان کرد:
با شــروع تحقیقات در فاصله زمانی کوتاهــی پروندههای
مشــابه دیگری علیه شــرکت مذکور به دست رسید که به
دلیل اهمیت یافتن موضوع ،کشــف حقیقت و شناســایی
متهمان در اولویت و دســتور کار کارآگاهان دایره مبارزه با
جعل و کالهبرداری پایگاه ششــم آگاهی قرار گرفت.رئیس
پایگاه ششــم پلیس آگاهی ابراز داشت :در همین ارتباط با
جمعآوری مدارک و مستندات از شاکیان و انجام استعالمات
مربوطه و تحقیقات میدانی ،مشخص شد شرکت مورد نظر

بدون انجام تشریفات قانونی و از طریق حضور در دفتر خانه
اســناد رسمی به  3نفر به اسامی ســهراب – احمد و اکبر
انتقال یافته اســت که تصاویر افراد یاد شده استخراج و به
رویت شاکیان پرونده رسید که همگی بیان داشتند صاحبان
عکســها همان متهمان پرونده هســتند .این مقام انتظامی
تصریح کرد :پس از شناسایی هویت متهمان با بهره مندی از
تمامی ظرفیتهای پلیسی و اقدامات علمی آدرس سهراب
در تهرانسر شناسایی شد که بعد از اخذ دستور قضایی وی
طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و در بازجویی ضمن
اعتراف به کالهبرداری بیان داشت متهم احمد با تهیه امور

مربوط به دفتر و اکبر با در اختیار گرفتن وجوه مالباختگان
و کالهبرداری با وی همدســت بــوده اند.کنجوریان افزود:
تحقیقات برای دســتگیری متهمان دیگر ادامه یافت و در
همین راستا مشخص شد متهمان اقدام به خرید سکه طال از
صرافیها نیز کرده اند که با هماهنگی مقام قضایی هر دوی
آنها در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند .رئیس پایگاه
ششــم پلیس آگاهی در پایان گفتک متهمان با صدور قرار
مناسب روانه زندان شده و پرونده تکمیلی با شناسایی یازده
نفر دیگر از شاکیان به ارزش تقریبی نیم میلیارد تومان ،در
اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

پلمب کارگاه تولید لوازم ورزشی با  ۱۸۰۰ماینر غیرمجاز
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ
از کشــف  ۱۸۰۰دســتگاه ماینر و پاور غیرمجاز از کارگاه
تولید لوازم ورزشــی در حوالی شهرک صنعتی شمسآباد
خبر داد و گفت :کارشناســان ارزش تقریبی اقالم کشــف
شده را حدود ۲۵۰میلیارد ریال برآورد کردهاند.
به گزارش ایســنا سرهنگ نادر مرادی اظهارکرد :روز یک

شــنبه مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی پایگاه نهم
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در اجرای طرح برخورد
با قاچاق و اســتفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز
دیجیتال ،از بهرهبرداری دستگاههای ماینر در یک کارگاه
تولید لوازم ورزشــی در حوالی شهرک صنعتی شمسآباد
مطلع شدند و بررســی موضوع را در دستور کار خود قرار

دادند .وی افزود :ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع
با هماهنگی مقام قضائی به این واحد تولیدی اعزام شدند
و در بازرســی از محل  ۱۸۰۰دستگاه تولید و استخراج ارز
دیجیتال قاچاق کشــف و با هماهنگی مقام قضائی کارگاه
مذکور پلمب شد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس معــاون نظارت بر اماکن

عمومــی پلیــس امنیت تهران بــزرگ در پایــان با بیان
اینکــه براســاس بــرآورد کارشناســان مربوطــه ،ارزش
دستگاههای کشف شده بیش از ۲۵۰میلیارد ریال تخمین
زده شده اســت ،خاطرنشــان کرد :در این رابطه یک نفر
دستگیر و به همراه دســتگاههای مکشوفه تحویل مراجع
قضائی شد.

کالهبرداری با برانگیختن احساسات نسبت به زلزلهزدگان
رئیس مرکز تشــخیصو پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت
به ترفند کالهبرداران سایبری در احساســاتی کردن کاربران و کالهبرداری از
آنان در پوشــش کمک به زلزلهزدگان هشدار داد .سرهنگ علی محمد رجبی
در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به زلزله رخ داده در شهرستان سیسخت استان

کهگیلویه و بویراحمد گفت :الزم اســت کــه هموطنان کمکهای نقدی و غیر
نقــدی خود به زلزلهزدگان را از طریــق مراجع معتبر نظیر هالل احمر ،کمیته
امداد ،بهزیستی و  ...انجام دهند و از هرگونه واریز وجه حتی به مقدار اندک به
شــماره حسابهای غیرمعتبر و ناشناس خودداری کنند.وی ادامه داد :مجرمان
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افقی:

 -1والدت ایــن بانــوی بزرگــوار که
روز پرســتار نامگذاری شده است -از
شهرهای آفریقای جنوبی
 -2پریشــان و مضطرب -تاخت و تاز
بر دشمن به صورت ناگهانی و بیکباره
 -3واحدی در ســطح -پر و انباشته-
ورزش گروهی
 -4بزرگترین شاعر و نویسنده نروژی
متوفــی  1910م با آثــاری چون رنه
و ورشکســته -حلــزون در گویــش
گیالنیها
 -5گریختن -هدیه -چهارم
 -6نشستن -دانشــمند ایتالیایی در
قــرن  16م که پی بــه حرکت زمین
به دور خورشید برد -طویلترین رود
جهان
 -7زمان بیپایان -خروج هوا با شدت
و صدا از ریه -روشندل
 -8رود اروپایــی -راه خارج شــهر-
فوتبال آمریکایی -اشاره به دور
 -9از ماهیهای مهم کنسروی -سرود
و نغمه -منگ و حواس پرت
 -10نازک و لطیــف -صالحدیدها-
طالیی
 -11بازگشــت -نابــودی و مــرگ-
درخت لرزان
 -12کرجــی ،قایق -امپراطور روم در
قرن  2م که برای صلح با ایران حاضر شــد سرزمینهای وسیعی را به ایران
ببخشد
 -13حرارت دادن تا مرحله ذوب شدن -میهمانی نوبتی -عضو رونده
 -14اسلحه سبک روسی -دو رو و ظاهر الصالح
 -15مرکز چهار محال و بختیاری -حکومتی که در آن یک نفر بدون آن که
مجبور به توضیح دادن به کسی باشد تمام تصمیمات را میگیرد.

عمودی:
 -1گیاه رنگ مو -کشور اروپایی -نوار الستیکی با قابلیت
ارتجاعی باال
 -2زننــده -اهل یکی از کشــورهای عربی -رمه ،دســته
حیوانات
 -3عالمــت مفعولــی -قوم موســی -پیاده کــه همراه
سوارحرکت کند
 -4تختههای زیر ریلهای راهآهن -نیا -بدون تردید
 -5مرکز کرواسی -محوطه ،مکان -دارای اختیار
 -6سمت راست -چرخان و مدور -تیز ،سریع
 -7قهوه فوری -خانه محقر و کوچک
 -8واژه معادل خــدا در نزد تمام ملتهــای آریایی نژاد
باستان -شیدا -مقابل ویران -نت چهارم
 -9آقای ترک -توجه
 -10نویســنده انگلیســی و خالق اثر مشــهور رابینسون
کروزویه -بیقید و الابالی -واحد پول اروپایی
 -11نویســنده فرانسوی در قرن  18م که دارای تمایالت
ضد حکومتی و ضد مذهبی بود -فیلسوف و جامعهشناس
انگلیســی در قــرن 17م که اعتقاد داشــت دین باید در
خدمت جامعه باشد -کم عرض
 -12باران شدید و کوتاه -بدون -امان و مهلت
 -13صحرایی -از میوههای خشکباری -ویتامین جدولی

ســایبری متاســفانه همواره به دنبال سوءاســتفاده از اعتماد هموطنان بوده و
ســعی دارند با برانگیختن احساسات آنان ،اهداف مجرمانه خود را عملی کنند،
در همین راســتا نیز ممکن است با انتشار اخبار گســترده و همچنین تصاویر
دلخــراش از این حادثه یا حتی تصاویر جعلی اقدام به برانگیختن احساســات
شهروندان کرده و ازآن سواستفاده کنند.
رجبی با اشــاره به شــیوههای کالهبرداران ومجرمان سایبری گفت :این افراد
پس از احساساتی کردن مخاطب خود ،آنان را به صفحات پرداخت اینترنتی که
احتمال فیشینگ بودن آن نیز باالست هدایت کرده و اقدام به برداشت از حساب
آنان و در مواردی خالی کردن حساب آنان میکنند .همچنین این افراد ممکن
اســت اقدام به اعالم شماره کارت و حسابهای جعلی کرده و مبلغ جمع آوری
شــده را صرف امور دیگری کنند.رئیس مرکز تشــخیصو پیشگیری از جرایم
ســایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد :توصیه پلیس این است که شهروندان به
هیچ عنوان فریب تبلیغات کانالها و گروههای فعال در شــبکههای اجتماعی را
که ادعای جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان را دارند نخورده و کمکهای مادی
خود را حتماً از طریق مراکز معتبر که دارای مجوز هستند انجام دهند.
به گفتــه رجبی پلیس فتا در صورت مشــاهده چنین مــواردی برابر قانون با
سودجویان برخورد خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی:

نیروی انتظامی در ایام نوروز
مجری تصمیمات ستاد ملی کروناست

 -14روســتایی در ســوریه دارای زیارتگاهی مشــهور بنام مشهدالرحم -از
حواس پنج گانه -تشکر و قدردانی
 -15شکوهگر جداییها -خبر دادن رسمی یک کشور به کشور دیگر در مورد
وجود خصومت بین دو کشور -حرف تایید.
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فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خوشــبختانه تجربیات بسیار ارزشمند و
موفقــی در عرصه انتخابات داریم ،گفت :ان شــاء اهلل با مدد الهی و اســتفاده
ازتجربیــات ،فضایی آرام و امن را برای برگزاری یک انتخابات با شــکوه فراهم
خواهیم کرد.به گزارش ایلنا ،سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران با اشاره
به اینکه نیروی انتظامی و یگان ویژه حافظان امنیت و آســایش مردم هستند،
اظهارکرد :هیچ خط قرمزی جز آســایش و راحتی مردم از ســوی پلیس برای
تامین و حفظ امنیت آنان وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی همان
نیرویی است که در حوادث و بالیای طبیعی مانند یک امدادگر دلسوز به مردم
خدمت رســانی میکند و در برابر اشرار و برهم زنندگان نظم و امنیت ،قاطعانه
و سرسخت میایستد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات ســال آینده را پیش رو داریم و
بر اســاس تکالیف قانونی ،تامین نظم و امنیت این رویداد بزرگ و ملی بر عهده
نیروی انتظامی است ،تصریح کرد :خوشبختانه تجربیات بسیار ارزشمند و موفقی
در این عرصه در کارنامه ناجا ثبت شده است و در این انتخابات هم با مدد الهی
و استفاده ازتجربیات ،فضایی آرام و امن را برای برگزاری یک انتخابات با شکوه
فراهــم خواهیم کرد.وی با تاکید بر اینکه مردم قانونمدار ما بهترین حامیان در
این کار بزرگ هســتند ،گفت :انتظار داریم کاندیداها و ستادهایشان با در نظر
گرفتن شــرایط خاص کشــور و رعایت پروتکلهای ستاد ملی مقابله با کرونا و
لحاظ کردن مالحظات ،خودشــان پیشــتاز این عرصه باشند و کاری کنند که
نیروی انتظامی صرفا همراه آنان باشد و توانش را در سایر حوزهها مصروف کند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،اشتری با بیان اینکه در ایام نوروز و تعطیالت آن،
نیروی انتظامی مجری تصمیمات ســتاد ملی کرونا است ،اظهارکرد :امیدواریم
مردم عزیزمان همانگونه که تاکنون با رعایت موازین بهداشــتی ،باعث کاهش
آمار تلفات شده اند ،در ایام آتی هم بیش از پیش مراقبت کنند و اجازه ندهند
در موج چهارم کرونا شرایط کشور سختتر شود.

شناسایی فروشندگان دارو و واکسن کرونای قالبی
در فضای مجازی

رئیــس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا دربــاره اقدامات پلیس فتا در برخورد
با فروشندگان دارو و واکســن کرونای تقلبی ،توضیحاتی داد.سرهنگ مرتضی
پاشــایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره اقدامات پلیس فتا برای
برخورد با فروشندگان دارو و واکسن تقلبی کرونا در فضای مجازی ،اظهار کرد:
همزمان با شــیوع بیماری کرونا در روزهای اخیر شاهد فروش قرص و واکسن
کرونا در فضای مجازی بودیم و در همین رابطه افرادی را در استان تهران ،یکی
از شهرهای شمالی کشور و استان کردستان شناسایی کردیم که داروی درمان
کرونا را در فضای مجازی به فروش میرســاندند.وی افزود :بعد از بررســیهای
انجام شــده متوجه شدیم دارویی که این افراد تحت عنوان داروی درمان کرونا
در فضای مجازی میفروختند ،داروی تقلبی بوده که با برچسبهای مربوط به
داروی کرونا ،آنها را به فروش میرساندند.
رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشــان کرد :مواردی هم داشتیم
که واکسن تقلبی کرونا را به فروش میرساندند که این افراد نیز شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شدند.
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اخبار کوتاه

بیش از  ۴۵میلیارد ریال لوازم خودرو قاچاق کشف شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب از کشف بیش از  ۴۵میلیارد ریال لوازم خودرو
قاچاق توســط معاونت مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این پلیس خبرداد.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی گفت :در آخرین روز
از بهمن ماه ســال جاری ،به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به
دپوی کاالی قاچاق در محدوده خیابان قزوین کرده اســت ،ماموران اداره مبارزه
با قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی پایتخت بررســی پرونده را بر عهده
گرفتند.وی ادامه داد :ماموران با هماهنگی با مرجع قضایی به محل اعزام شــده
و در بررســی اولیه صحت موضوع اثبات شد و پارکینگ ساختمان مذکور محل
انبار کاالی قاچاق است.به گفته گودرزی ،فردی به هویت الف .ر در محل حضور
داشته که پس از اعالم دستور قضایی و البته با رعایت حقوق شهروندی ،ماموران
وارد محل دپوی کاالها شده و مشاهده میشود تعدادی مانیتور اندروید خودرو و
دوربین خودرو وجود دارد که پس از تحقیق در خصوص کاالها ،فرد مذکور اعالم
کرد که پارکینگ ساختمان را به عنوان انباری اجاره کرده ام و کلیه کاالها متعلق
به من اســت و آنها را از مرزهای غربی کشور خریداری کردم و هیچگونه اسناد
و مدارک مثبته گمرکی نیز ندارم.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب خاطرنشان
کــرد :با هماهنگیهای صورت گرفته ،کاالها به همراه مالک آنها به اداره پلیس
منتقل شدند ،در این خصوص ۹۴۴ ،دستگاه مانیتور اندروید خودرو و ۴۰۰دستگاه
دوربین خودرو محصول کشور چین به ارزش تقریبی  ۴۵میلیارد ریال کشف شد.

کشف  ۵۱دستگاه وسیله نقلیه سرقتی
در  ۷۲ساعت گذشته

فرمانده گشــت انتظامی یگان امداد فاتب از کشف  ۱۳دستگاه خودرو مسروقه،
 ۳۷دســتگاه خودرو تحت تعقیب و یک دستگاه موتور سیکلت مسروقه در ۷۲
ســاعت گذشته توسط نیروهای این یگان ،خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سرهنگ «افشین منافی» فرمانده گشت انتظامی یگان امداد فاتب گفت:
نیروهای گشت انتظامی یگان امداد فاتب با اعزام به کالنتریهای سطح شهر در
برقراری امنیت کالنشهر تهران نقش بسزایی داشتند.وی افزود :ماموران پس از راه
اندازی چندین واحد تخصصی گشــت زنی و انجام گشتهای انتظامی به صورت
همزمان در ســطح شهر موفق شدند  ۱۳دستگاه خودروی مسروقه ۳۷ ،دستگاه
خودروی تحت تعقیب و یک دســتگاه موتور سیکلت مسروقه را در کمتر از ۷۲
ساعت کشف کنند.

مراجعه بیش از ۷۹هزارنفر به دلیل نزاع
به پزشکی قانونی تهران

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه بیش از  ۷۹هزار نفر به دلیل نزاع به
مراکز پزشکی قانونی استان تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،مهدی فروزش در این
باره گفت:در  ۱۰ماهه ســال جاری  ۷۹هزار و  ۴۹۱نفر به دلیل آسیبهای ناشی
از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند ،که این تعداد در مقایسه با
مدت مشابه سال  ۹۸که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۸۵
هزار و ۹۶۰نفر اعالم شده بود ،کاهشی هفت درصدی یافته است.بر اساس اعالم
پزشــکی قانونی ،وی گفت :از کل مراجعین به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع در
۱۰ماهه اول سالجاری  ۵۱هزار و  ۳۵۵نفر مرد و  ۲۸هزار و ۱۳۶نفر زن بوده اند.

مجروح شدن کودک  ۷ساله بر اثر انفجار مین
در نفت شهر

فرمانده انتظامی قصرشیرین از مصدومیت کودک  7ساله در جاده نفت شهر بر اثر
برخــورد با یک عدد مین به جامانده از دوران جنگ تحمیلی خبر داد.به گزارش
ایلنا از کرمانشــاه ،ســرهنگ «محمد محمدی» اظهار داشت :پس از اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  110مبنی بر وقوع انفجار مین در منطقه هفت تپان جاده نفت
شهر ،تیمی از ماموران انتظامی بخش سومار به منطقه اعزام شدند .وی افزود :در
بررسیهای به عمل آمده مشخص شد کودک  7ساله ای به همراه خانواده اش که
از عشــایر کوچ رو هستند هنگام چرای دام با یک عدد مین به جا مانده از جنگ
تحمیلی برخورد کرده اســت .رئیس پلیس شهرستان قصرشیرین تصریح کرد:
بر اثر این حادثه کودک  7ساله از ناحیه پا و دست چپ مصدوم و به بیمارستان
حضرت ابوالفضل (ع) قصرشیرین منتقل شده است.

 ۵۰۰کارتن فویل مسی قاچاق کشف شد
فرمانده یگان امداد فاتب از کشــف  ۱۴میلیارد ریال کاالی قاچاق در گشت زنی
واحدهای قرارگاه غرب گشــت انتظامی ،خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،سرهنگ سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد فاتب گفت :ماموران گشت
انتظامی در حین گشــت زنی موفق به کشــف  ۵۰۰کارتن فویل مسی قاچاق
در جریان بررســی خودرو وانت پیکان شدند.وی تصریح کرد :کارشناسان ارزش
تقریبی کاالی کشف شــده را  ۱۴میلیارد ریال برآورد کرده و در این رابطه یک
نفر دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس پیشگیری شد.آدینه وند
با تاکید بر روند اجرای اینگونه طرحها خاطر نشــان کرد :مبارزه با قاچاق کاال از
اهداف همیشــگی پلیس است و ماموران یگان امداد با تمام توان با قاچاقچیان و
برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد میکنند.

پژو دزدان پایتخت دستگیر شدند
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری و انهدام باند هشت
نفره سرقت خودرو و کشف  ۲۷فقره سرقت خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ گفت :به دنبال وقوع ســرقتهای متعدد خــودرو به ویژه خودروهای پژو
پــارس و پژو  ۴۰۵در محدوده شــرق تهران ،کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت
وسائط نقلیه پایگاه چهارم پلیس آگاهی مامور به رسیدگی و کشف موضوع شدند.
این مقام انتظامی افزود :تالشهای بی شائبه کارآگاهان برای کنترل وقوع سرقت
ادامه داشــت تا اینکه سرنخهایی بدست آمد و مشخص شد ،تعدادی از متهمان
حرفه ای ،بصورت کام ً
ال باندی اقدام به سرقت خودروهای پژو پارس و  ۴۰۵کرده
و بالفاصله خودروها را به یکی از روستاهای شرق تهران منتقل میکنند و آنها
را اوراق و پس از دســته بندی قطعات و لوازم آن ،در قالب لوازم اکبند و دســته
دوم به فروش میرســاندند.رئیس پایگاه چهارم پلیــس آگاهی گفت :در یکی از
پروندهها سرنخی از یکی از سارقان حرفهای به نام رحیم بدست آمد که در حین
رسیدگی به پرونده مشخص شــد وی با استفاده از یکدستگاه کامیون ،قطعات
خودروهای مسروقه را به جنوب کشور ارسال کرده و خوشبختانه با پیگیریهای
انجام شــده ،کامیون مورد نظر توسط پلیس آگاهی توقیف و پس از بررسیهای
همه جانبه و انجام آزمایشات تشخیص هویت و ردیابی قطعات خودرو ،هویت ۷
دستگاه خودروی مسروقه بدست آمد.مجیدی بیان کرد :کارآگاهان با بهرهگیری
از روشهای علمی و پلیسی ،سرانجام سرکرده باند به نام رحیم و سپس همدستان
وی به نامهای شــهروز ،کامران ،قدرت ،سیروس ،نادر ،محمد و باقر را شناسایی
و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند؛ تاکنون  ۲۷دستگاه خودرو به ارزش
بیش از  ۳۰میلیارد ریال بصورت اوراق شده از آنان کشف شده است .رئیس پایگاه
چهارم پلیس آگاهی گفت :با اعتراف صریح متهمان به سرقتها ،شاکیان پرونده
شناسایی و پروندههای آنها جمعآوری و ضمیمه پرونده فعلی شد .اقدامات برای
کشف سایر سرقتها و زوایای پنهان پرونده ،ادامه دارد.

اجرای طرح پایلوت ثبت الکترونیکی کروکی
تصادفات در قم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با ارائه توضیحاتی درباره صدور قبضهای
قدیمی جریمه گفت :از روز شــنبه ثبت الکترونیکی کروکی تصادفات در استان
قم به صورت پایلوت شــروع شده است.سردار کمال هادیانفر درباره علت صدور
قبضهــای جریمه قدیمی گفــت :در بحث اعمال جریمه  60درصد از دســت
افزار اســتفاده میکنند و تا دستافزارها کامل نشود  40درصد از سایر همکاران
مبادرت به استفاده از قبض جریمه دستی میکنند.وی با بیان اینکه در استفاده
از دســت افزارها افسران به صورت سیســتمی با شناسه پرداخت اعمال جریمه
کننــد ،ادامه داد :قبال درباره این موضوع تاکید کردهایم و با تکمیل این دســت
افزارها به زودی بخش زیادی از این مشــکالت حل میشــود و از ابتدای ســال
آینده صددرصد همکاران ما مجهز به دستافزار سپهر خواهند بود.رییس پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :به افرادی که به صورت دستی جریمه میشوند
توصیه میکنیم که زمانی که قبض جریمه دریافت میکند سریعا آن را پرداخت
نکند و پس از اینکه اولین پیامک را که دارای شناسه قبض پرداخت است دریافت
کنند اقدام به پرداخت جریمه کنند.

