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راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قالبی

هرچند وقت یکبار خبرهایی از ارتکاب جرائمی نظیر سرقت،
اخاذی و  ...از سوی افرادی که خود را مأمور معرفی میکنند
منتشر شده و روایتگر مجرمانی است که گاهی با پوشیدن
لباس و اســتفاده از تجهیزات و گاهی نیز صرفا در کالم از
شهروندان سوء استفاده میکنند .رئیس پلیس آگاهی تهران
بزرگ به تشــریح جرم مأمورنماها پرداخته و هشدارهایی را
نیز برای تشخیص این افراد به مردم ارائه کرده است.سردار
علیرضا لطفی در گفوگو با ایسنا ،درباره مأمورنماها گفت:
بهطور معمول بخشی از اخبار حوادث رسانهها به شناسایی
و دستگیری مجرمان حرفهای تحت پوشش مأموران نظامی،
انتظامی و دســتگاههای دولتی اختصاص مییابد .مجرمانی
که اغلب با سوءاستفاده از شرایط ویژ ه قربانیان مرتکب انواع
جرایم از جمله ســرقت ،اخاذی ،کالهبرداری ،اعمال منافی
عفت و حتی در مواردی قتل نیز میشود .وی با بیان اینکه
این شیوه از ارتکاب جرم بهویژه علیه اتباع خارجی موضوعیت
بیشتری دارد ،گفت :تبعات و پیامدهای جرایمی که این افراد
مرتکب میشــوند ،از منظر اجتماعی دارای اهمیت زیادی
اســت ،چرا که این قبیل جرایم باعث ایجاد رعب و وحشت
در جامعه شده و امنیت عمومی را تهدید میکند .به همین
دلیل قانونگذار مجازات مضاعفی را برای مرتکبان پیشبینی
کرده است.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به مجازاتهای
قانونی برای جعل عنوان مامور اشاره کرد و گفت :برابر ماده
 ۵۵۵قانون مجازات اسالمی «هر کس بدون سمت رسمی یا
اذن از طرف دولت ،خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری
یا لشــکری و انتظامی که از نظر قانــون مربوط به او نبوده
اســت ،دخالت دهد یا معرفی کند ،به حبس از ششماه تا
دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی
خود در مشاغل مزبور ،ســندی جعل کرده باشد ،مجازات
جعل را نیز خواهد داشت».لطفی با اشاره به ماده  ۵۵۶قانون
مجازات اسالمی نیز گفت :بر این اساس نیز «هر کس بدون
مجوز و بهصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی و
انتظامی جمهوری اسالمی ایران یا نشانها ،مدالها یا سایر
امتیــازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب
اشتباه شود ،مورد استفاده قرار دهد ،در صورتیکه عمل او،
به مجازات قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد،
به حبس از سهماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون
و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد
و در صورتیکه از این عمل خود ســوء استفاده کرده باشد،
به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».وی با تاکید بر اینکه
برخورد مأمورنمایان مجازاتهــای قانونی به تنهایی کافی
نیست ،اظهارکرد :واقعیت این است که تشدید مجازات هر
چند هزین ه ارتکاب جرایم را افزایش میدهد ،اما هرگز کافی
نیســت .الزم است فرصت ارتکاب به جرم نیز تا حد ممکن
محدود شود که این امر با آگاهسازی ،آموزش و توانمندسازی
قربانیان میسر خواهد شد ،تا با افزایش آگاهی فرصت ارتکاب
جرم از تبهکاران سلب شده و آنان در رسیدن به اهدافشان
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف  ۶۵۴۵کیلو
روغن خوراکی احتکار شــده در انباری در بازار خبر داد.به
گزارش ایســنا ،سرهنگ جلیل موقوفه ای دراینباره گفت:
به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه مقدار فراوانی روغن
خوراکی در انبار کاال در محــدوده بازار تهران جمع آوری
شده است ،شناسایی انبار کاال و بررسی موضوع در دستور

ناکام شوند.
مهمترین شگردهای مأموران قالبی
رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشــریح شــیوهها و
شــگردهای مأموران قالبی پرداخت و گفت :مأموران قالبی
بــا آگاهی از نقاط ضعف و تخلفات افراد و بزرگنمایی آنها،
وجهی را بهصورت مســتقیم یا غیرمستقیم طلب میکنند
تا بهاصطــاح از اقدام قانونی علیه قربانیان صرفنظر کنند.
قربانیان این افراد عمدتا اتباع خارجی غیرمجاز و هموطنانی
که سالها خارج از کشور بودهاند ،کسبه بدون جواز کسب،
راننــدگان فاقد گواهینامه ،رانندگان کامیون و  ...هســتند.
وی با بیان اینکه برخی از مأمورنماها ،با اســتفاده از مدارک
شناســایی جعلی و با عناوین مختلــف مانند مامور پلیس
مبــارزه با مواد مخدر ،مأمور پلیــس امنیت اخالقی و  ...به
منازل یا خودروی افراد مراجعه و اقدام به اخاذی میکنند،
گفت :این افراد بعضاً با کســب اطالعــات موردنیاز خود در
حین صحبت ،زمینه را برای ارتکاب جرائمی نظیر ســرقت
نیز فراهم میکنند.لطفی با بیان اینکه بازرسی بدنی از افراد
یا بازرسی خودروی آنان به بهان ه حمل مواد مخدر ،سالح یا
کاالی قاچاق ،یکی دیگر از شگردهای این مجرمان محسوب
میشــود ،گفت :همچنین گاهی این مامورنماها در پوشش
مأمــوران اداره آب ،برق و  ...به در منازل مراجعه کرده و در
خواست ورود به ساختمان را دارند.
نحوه تشخیص مأموران قالبی
رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ دربــاره اینکه چگونه
میتوان مأموران قالبی را تشــخیص داد ،به ایســنا گفت:
مأمــوران قالبی در انجــام به اصطالح مأموریــت خود ،به
انحا مختلف از ارائ ه کارت شناســایی یا حکم قضایی طفره
میروند یا کارت نامعلومی را فقط در یک آن جلوی چشــم

قربانیــان خــود میگیرند و هرگز فرصــت مالحظ ه دقیق
را به آنها نمیدهند .این افراد معموال ســعی میکنند با به
نمایشگذاشتن مبالغهآمیز سالح ،بیسیم یا دستبند همراه
خود ،افراد را بترســانند.وی با بیان اینکه مجرمان مأمورنما
تالش میکنند تا در ســریعترین زمان ممکن اقدامات خود
را انجــام داده و از محل دور شــوند ،گفت :به همین خاطر
معموال دچار عجله و دســتپاچگی هستند .مأموران قالبی
معمــوالً طعمههای خود را تهدیــد میکنند که در صورت
عدم تمکیــن ،آنها را به مراکز نظامــی و انتظامی خواهند
بــرد و تأکید میکنند که در آن مراکــز ،مجازات و تبعات
بســیار سنگینتری در انتظارشان خواهد بود ،اما نکته مهم
این است که در صورت پیشقدمشدن افراد برای مراجعه به
مراکز یادشده ،بهسرعت عقبنشینی میکنند.لطفی با بیان
اینکه مأموران قالبی معمــوالً در نقاطی پرت و مکانهایی
که کمتر محل تردد گشت نظامی و انتظامی است ،مرتکب
اعمال مجرمانه میشوند ،گفت :مامورنماها برای اینکه قدرت
عکسالعمل را از طرف مقابل سلب کنند ،از ایجاد جو روانی
و خشونت استفاده میکنند.
توصیههای پیشگیرانه برای مقابله با مأموران قالبی
رئیــس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ با ارائــه توصیههای
پیشــگیرانه بــرای مواجهه بــا مأموران قالبــی نیز گفت:
شــهروندان الزم اســت که همواره توجه داشــته باشند
مأموران پلیس مســئول تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات
کیفری یا مالی یا اخذ مبلغ جریمه و  ...بهصورت مســتقل
نیســتند.وی با بیان اینکه برابر دستورالعمل رسمی نیروی
انتظامی ،کلی ه مأموران این نیرو چه با لباس انتظامی و چه
با لباس شخصی ،حتی بدون درخواست فرد مورد بازرسی،
مکلف به نشاندادن کارت شناســایی خود هستند ،گفت:

کشف انبار احتکار  6/5تن روغن در بازار تهران
کار ماموران کالنتری  ۱۱۳بــازار قرار گرفت.وی ادامه داد:
هویت مالک انبار کاال شناســایی و مشخص شد که وی در
این انبار مقادیری روغن خوراکی در حلبهای  ۱۷کیلویی

را از چرخه شــبکه توزیع خارج و پنهان کرده است.رئیس
پلیس پیشــگیری تهران با اشــاره به اینکه در بازرسی از
داخل این انباری  ۳۸۵حلــب  ۱۷کیلویی روغن خوراکی
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الزم است شــهروندان قبل از ارائ ه هرگونه پاسخ یا توضیح،
با حفظ آرامش و خونسردی ،از مأمورانی که به آنان مراجعه
میکنند کارت شناسایی بخواهند و به دقت مندرجات کارت
را مالحظه و ضمن تطبیق عکس با صاحب کارت ،به تاریخ
اعتبــار آن نیز توجه کنند.لطفی با بیان اینکه مأموران قبل
از مراجعه به منزل شــهروندان موضوع را به کالنتری محل
اطالع میدهند ،گفت :بنابراین اگر شهروندان پروندهای در
مراجع قضایی ندارند و بهطور کلی اصل موضوع برایشــان
مبهم بود ،از کالنتری محل و پلیس  ۱۱۰اســتعالم کنند و
در صورت ممانعت این افراد از تماس باید به مأموربودن آنها
شک کرد.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود :همچنین
در صورتیکه فــرد مدعی در برابر درخواســت ارائ ه کارت
شناســایی ،تحکم کرد یا برخورد شدیدی از خود بروز داد،
الزم است شهروندان خونسردی خود را حفظ کرده و بر حق
قانونی خود پافشاری کنند.وی با بیان اینکه مأموران برای
ورود به منازل باید عالوه بر کارت شناســایی معتبر ،حکم
قضایــی ورود به منزل با درج مشــخصات کامل را نیز ارائه
کنند ،گفت :به افرادی که بدون حکم و صرفاً با نشــاندادن
کارت شناســایی ،قصد ورود به منزل را دارند نباید اعتماد
کرد و حتما الزم اســت مراتــب از طریق مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰به پلیس اطالع داده شود .مواردی از این قبیل
به فوریت در این مرکز مورد رسیدگی قرار میگیرد.لطفی با
تاکید بر اینکه مأموران واقعی در ابتدا بهدنبال احراز هویت
افراد هســتند ،گفت :بنابراین الزم است شهروندان به نوع
درخواســت مأمور توجه کنند .یک مامور واقعی ابتدا کارت
شناسایی افراد را درخواست میکند و اگر مأموری در همان
ابتدا کیف یا سوئیچ خودرو را درخواست کرد ،حتما باید به
او شک کرد.وی تصریح کرد :شهروندان توجه داشته باشند
که حتی اگر اتهامی که به آنان زده شده ،واقعیت هم داشته
باشد ،ابتدا باید از پلیسبودن فرد مطمئن شوند چراکه خطر
افتادن در دام سارقان ،با بررسی اتهام موضوع توسط پلیس
واقعی ،قابل مقایســه نیست .همچنین آشنایی با قوانین و
مقررات و اعتماد به نفس ،از نکات دیگری است که میتواند
به ناکام گذاشــتن مأموران قالبی منجر شود.رئیس پلیس
آگاهی تهران بــزرگ گفت :در صورت پیشــنهاد مأموران
برای مراجعه به کالنتری ،شــهروندان توجه داشــته باشند
که حتما خودشــان پشت فرمان بنشینند و هرگز خودروی
خــود را در اختیار آنان قرار ندهند .همچنین ســعی کنند
شــمارهی پالک خودروی آنها را به فــرد دیگری نیز اعالم
کننــد تا در صورت بروز هرگونه اتفــاق ،امکان ردیابی این
افراد وجود داشته باشد.لطفی درپایان تصریح کرد :شهروندان
باید به یاد داشــته باشند که حفظ جان از حفظ مال مهمتر
است .بنابراین اگر احساس کردند که ممکن است جانشان به
خطر بیفتد ،با سارقان مقابله نکنند .در چنین شرایطی ،آنچه
میتواند برایشــان چارهساز باشد ،دقت در چهر ه و جزئیات
رفتار سارقان و سپردن آن به حافظه است.
در مجموع  ۶۵۴۵کیلو روغن احتکاری کشف شد ،افزود :با
دستور قضائی انبار پلمب و متهم برای تحقیقات تکمیلی به
کالنتری بازار انتقال یافت.بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی
پلیس ،موقوفهای در پایان خاطر نشــان کرد :کارشناسان
ارزش ریالی اموال احتکار شده را دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال برآورد کردهاند.

اجرای طرح برخورد با فروشندگان سیار
در حاشیه جادههای تهران

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برخورد با خودروهایی که برای
فروش میوه ،کاال و  ...در حاشیه جادهها توقف کنند ،خبر داد.سرهنگ نوراله خادم،
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به خودروها و به خصوص وانتبارهایی که با توقف در
حاشیه راهها اقدام به فروش میوه ،کاال و  ...میکنند ،گفت :یکی از موضوعاتی که در
جادههای بین شهری و محورهای مواصالتی منجر به بروز تصادف و نیز اخالل در
ترافیک میشود ،توقف خودروها و به خصوص وانتبارهای فروشنده اقالم مختلف
در حاشیه جادههاست.وی با بیان اینکه متاسفانه دیده شده که وانتبارهای فروش
میوه و  ...اقدام به توقف در حاشیه جاده کرده و نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک
دســت نوشته به حالت ایستاده در حاشیه جاده نگهمیدارند ،گفت :این اقدام هم
احتمال تصادف با عابر پیاده را افزایش میدهد و هم به دلیل تغییر مسیر ناگهانی
خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف و نیز اخالل در ترافیک میشود .از این رو
پلیس با خودروهایی که با توقف در حاشیه جادهها اقدام به فروش اجناس و اقالم
مختلف کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.رئیس پلیس راه پایتخت با بیان اینکه
اجرای این طرح از ابتدای ســال  ۱۴۰۰به طور ویژه در دستورکار ماموران پلیس
راه قرار گرفته اســت ،گفت :درخواست ما از رانندگان نیز این است که با مشاهده
چنین مواردی از تغییر ناگهانی مسیر ،کاهش سرعت و  ...پرهیز کنند چرا که رفتار
آنان ریســک تصادف را باال میبرد.خادم با تاکید بر اینکه وانتبارها و فروشندگان
میتوانند در محلی امن و مجاز اقدام به توقف و فروش محصوالت خود کنند ،گفت:
حاشیه جاده محل مناسبی برای خرید و فروش نیست و خطرات بسیار باالیی هم
برای فروشــنده و هم برای دیگر شهروندان دارد.وی درباره اینکه آیا این طرح در
معابر داخلی پایتخت نیز اجرا میشود یا خیر گفت :پلیس راه مسئولیت جادههای
بین شهری را برعهده دارد و از این رو این طرح نیز در جادهها و معابر برون شهری
پایتخت اجرا خواهد شد.

کشف بیش از  ۱۳۹کیلو تریاک در شهرستان قدس

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف  ۱۳۹کیلو و  ۵۰۰گرم مواد مخدر از
نوع تریاک در یک عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر مالرد و قدس خبر
داد.به گزارش ایسنا سردار کیوان ظهیری اظهارکرد :در پی کشف مواد مخدر از یک
قاچاقچی در شهرستان مالرد ،در بازجویی فنی و تخصصی از متهم مشخص شد،
نامبرده در اوزان سنگین اقدام به خرید و فروش مواد مخدر میکند .لذا رسیدگی
به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مالرد قرار
گرفت.وی افزود :پس از شناســایی مخفیگاه متهم ،ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر مالرد به صورت مشــترک با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان
قدس در دو اکیپ عملیاتی به محل مورد نظر در شهرســتان قدس اعزام شدند و
در بازرســی از محل ،مقدار  ۱۳۹کیلو و  ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف
شــد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان
با تاکید بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان
موادمخدر از عموم شهروندان خواست در صورت اطالع از هر گونه فعالیتی در این
راستا ،مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم کنند.

خودکشی  4یزدی در ایام نوروز

در تعطیالت نوروزی  4یزدی خودکشــی کردند.سازمان اورژانس یزد از مرگ ۷۱
یزدی که متاسفانه چهار مورد در اثر خودکشی بوده ،در ایام نوروز امسال خبر داد.
دکتر احمد دهقاندر مورد آمار حوادث یزد از  ۲۵اسفند  ۹۹تا  ۱۵فروردین ،۱۴۰۰
اظهار کرد :در این مدت زمان ،شــاهد  ۷۴۴مــورد تصادف در یزد بودیم عالوه بر
آن  ۸۸مورد عارضه تنفســی و  ۱۴۰مورد عارضه قلبی در این مدت گزارش شده
است.به گزارش رکنا ،وی از ثبت  ۹۳مورد حادثه سقوط یاد کرد و گفت ۲۱ :مورد
مســمومیت با گاز مونوکسید کربن و  ۵۸مورد مسمومیت ۴ ،مورد خودکشی و ۱
مورد غرق شدگی گزارش شــده است.دهقان در خصوص دیگر عوارض و حوادث
تصریح کرد ۴ :مورد سکته قلبی و  ۷مورد سکته مغزی و  ۱۰۸مورد مبتال به کرونا
در این مدت زمان گزارش شده است.وی با بیان این که در مدت زمان مذکور ۸۴۹
نفر مشــاوره گرفته و  ۲۷۵۰نفر مددجو بودهانــد ،گفت :پنج مورد امداد هوایی را
نیز در این مدت شاهد بودیم.این مسئول با بیان این که  ۱۷۴۵نفر به بیمارستان
منتقل شــدهاند ،گفت :از  ۲۵اسفند تا  ۱۵فروردین ،پنج مورد فوتی در تصادف و
 ۶۲مورد فوت با عنوان غیرتصادف نیز به ثبت رسیده است.
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انهدام باند خریداران گوشیهای سرقتی
در شرق پایتخت

دو مالخر جوان که گوشــیهای میلیونی را پس از ســرقت خریداری کرده و
به خارج از کشــور انتقال میدادند دستگیر شــدند.به گزارش رکنا ،سرهنگ
کارآگاه «علــی کنجوریان» رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهــی تهران10 :
فروردین ماه کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران پی بردند  2مالخر
اقدام به خرید و فروش گوشــیهای مدل باال درســطح حوزه میپردازند.وی
عنوان کرد :با انجام تحقیقات دقیق ،نتیجه بررســیهای پلیســی به مرجع
قضائی منعکس ،و هر دو مالخر به نامهای امیر  43ساله دارای  4فقره سابقه
کیفری و نادر  29ساله دارای  3فقره سابقه کیفری در مخفیگاه شان دستگیر
و در بازرســی از آن محل  ۸دســتگاه تلفن همراه آیفون مدل باال 2 ،قبضه
سالح سرد و حدود  400میلیون ریال پول نقد کشف شد.رئیس پایگاه ششم
پلیس آگاهی ابراز داشــت  :با اســتعالم گوشیهای تلفن همراه مشخص شد
تمامی گوشــیها در مدت اخیر سرقت شده اند که در ادامه متهمان دستگیر
شــده پس از مواجهه با مدارک و مســتندات موجود لب به اعتراف گشوده و
به خرید گوشــیهای ســرقتی اعتراف کردند.این مقام انتظامی تصریح کرد
 :امیر در بازجویی اعتراف کرد کارشــان خرید و فروش گوشهای مســروقه
اســت و بارها به همین جرم به زندان افتاده اند.وی توضیح داد ،امیر در ادامه
تحقیقات پلیســی اظهار داشت ،مدتی است که تصمیم گرفتیم کار خودمان
را توســعه بدهیم و این بار گوشیهای سرقتی را از سارقان نمیخریدیم بلکه
از مالخرهای محدوده خیابان شــوش و مولوی فقط گوشــی آیفون مدل ۱۱
یــا  ۱۲را به مبالغی در حــدود  70یا  80میلیون ریال خریداری میکردیم و
آنها را به یکی از اتباع کشــورهای خارجی با قیمتــی باالتر میفروختیم ،او
هم گوشــیها را به صورت قاچاقی به کشــور متبوعش میبرد.سرهنگ علی
کنجوریان در پایان ضمن اعالم اینکه تاکنون  2مال باخته شناســایی شــده
اند ،گفت  :تحقیقات برای شناســایی ســایر مال باختگان و دستگیری سایر
همدستان مجرمان ادامه دارد.

بازداشت دزد خانههای ویالشهر در غرب تهران

دزد خانههای ویال شــهر در غرب تهران و در عملیات پلیسی دستگیر شد.به
گزارش رکنا ،ســرهنگ «سید ذبیح اهلل امیری» رئیس کالنتری  154چیتگر
گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت خانه در ویال شهر ،تیم عملیات کالنتری
 154چیتگر برای بررســی موضوع وارد عمل شــدند.وی افزود :در این راستا
با کار شــبانه روزی و رصد ســارقان و اقدامات فنی توسط ماموران در نهایت
مخفیگاه ســارق حرفه ای شناســایی و با هماهنگی مراجع قضائی متهم در
یک عملیات پلیســی در مخفیگاهش دستگیر شد.کالنتر محله چیتگر اظهار
داشــت :متهم پس از دستگیری در بررسیها به عمل آمده به  5فقره سرقت
منزل در محله ویال شــهر اعتراف کرد.گفتی است سارق به از تشکیل پرونده
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

شاگرد مغازه سارق از آب در آمد

شــاگرد مغازه که به تازگی مشغول به کار شده بود دست به سرقت از مغازه
زد.به گزارش رکنا ،ســرهنگ «دوســتعلی جلیلیان « سرکالنتر هفتم پلیس
پیشگیری تهران گفت :یکی از صاحبان مغازه در محدوده جوادیه به کالنتری
مراجعه و اعالم داشــت که چند روزی اســت که مغازه اش مورد سرقت قرار
میگیرد.وی بیان داشت :دستگیری و شناسایی سارق در دستور کار ماموران
قرار گرفت و تیمی از ماموران کالنتری برای بررســی موضوع به آدرس مغازه
اعزام شد تا اینکه در بررســیهای اولیه مشخص شد که سارق یک نفر بوده
و وی میتوانســته براحتی در داخل مغازه تردد داشته باشد .همچنین بدست
آمد که مالک مغازه ،فرد ناشناســی را به عنوان شــاگرد ،به تازگی استخدام
کرده است.سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران با اشاره به دعوت از مالک
مغازه  ،عنوان داشــت :مالک مغازه در اظهاراتش اعالم کرد ،شــاگردش را به
مدت چند روز اســت جذب کرده و وی ترددهای مشــکوک در داخل مغازه
دارد.سرهنگ جلیلیان تصریح کرد :نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار
مقام قضائی قرار گرفت و تیمی از ماموران کالنتری جوادیه برای دســتگیری
وی اعزام شــد.این مقــام انتظامی با بیان اینکه ماموران انتظامی توانســتند
متهم را در یک عملیات ضربتی دســتگیر کنند؛ اظهار داشت :در بازرسی از
اموال متهم اقالمی که به ســرقت رفته بود به ارزش تقریبی  2میلیارد ریال
کشف شد.

بازداشت خانم دکتر قالبی در فردیس

خانــم دکتر که بیمارانش را تا دم مرگ میکشــاند و ثــروت بادآوردهای به
جیب زده بود در فردیس بازداشت شد.فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از
دســتگیری پزشک قالبی و کشف کالهبرداری چند میلیونی از افراد بیمار در
این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ کامران ملکی اظهار داشت:
در پــی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی مونــث با معرفی خود به عنوان
پزشــک طب ســنتی اقدام به مداوا بیماران مراجعه کننده و تجویز داروهای
گیاهی برای آنها به صورت غیر قانونی میکند بالفاصله موضوع در دستور کار
اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس شهرســتان قرار گرفت.فرمانده انتظامی
شهرســتان فردیس بیان داشت :در بررسیهای پلیسی مشخص شد متهم با
اغفال و فریب برخی افراد و با وعده درمان بیماریهای صعب االعالج در ازای
دریافــت مبالغی از  ۱۵میلیون تا  ۴۵میلیون تومان اقدام به تجویز داروهایی
بــر پایه مواد غیر خوراکی و آبغوره میکرده اســت ،که این امر موجب وخیم
شــدن حال بیماران تا سرحد مرگ شــده که تاکنون  ۱۰نفر شاکی پرونده
در این خصوص شناسایی شــده اند.وی ادامه داد :ماموران با شناسایی محل
اختفای متهم و کسب دستور مرجع قضائی ،وی را در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر کردند.

عاملین دستکاری بطریهای حاوی شیر
دستگیر شدند

پلیس فتــا خبر از دســتگیری عوامل دســتکاری بطریهای حاوی شــیر
پاســتوریزه داد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،طــی رصد پلیس فتا
مشاهده شد کلیپی با مضمون دستکاری بطریهای شیر در فضای مجازی در
حال انتشــار است با توجه به تهدید سالمت شهروندان ،سریعا طی هماهنگی
با مرجع قضایی نســبت به شناسایی و دســتگیری متهمین اقدام الزم بعمل
آمــده و انگیزه متهمین ازاین اقدام مورد بررســی قــرار گرفته و علت اقدام
خود را متهمین به شــرح مصاحبه پخش شــده اعالم نمودند ضمناً همچنان
پرونده در دادســرای ناحیه۲۶جرایم پزشــکی تهران مفتــوح ودرحال انجام
تحقیقات تکمیلی اســت ودرصورت احراز هرگونه جــرم ازجمله عرضه مواد
غذایی غیرقابل مصرف ویا تهدید علیه بهداشــت عمومی وبر خالف دفاعیات
متهمین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.شــایان ذکر است که انتشار
فیلم با دستور مرجع قضایی صورت پذیرفته است .

احتکار ۶تن روغن خوراکی در بازار تهران

رئیس پلیس پیشــگیری اســتان تهران از کشــف  ۶هزار و  ۵۴۵کیلو روغن
خوراکی احتکار شــده در انبــاری ،در بازار تهران خبر داد.بــه گزارش ایلنا،
ســرهنگ «جلیل موقوفه ای» اظهار داشــت :در پــی دریافت خبری مبنی
بــر اینکه مقدار فراوانی روغن خوراکی در انبــار کاال در محدوده بازار تهران
جمع آوری شده است ،شناســایی انبار کاال و بررسی موضوع در دستور کار
مامــوران کالنتری  ۱۱۳بازار قرار گرفت.وی بیان داشــت :هویت مالک انبار
کاال شناســایی و مشخص شــد که وی در این انبار مقادیری روغن خوراکی
در حلبهای  ۱۷کیلویی را از چرخه شــبکه توزیع خارج و پنهان کرده است.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران با اشــاره به اینکه در بازرســی از داخل این
انباری  ۳۸۵حلب  ۱۷کیلویی روغن خوراکی در مجموع  ۶هزار و  ۵۴۵کیلو
روغن احتکاری کشــف شده است ،افزود :با دستور قضائی انبار پلمب و متهم
برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری بازار انتقال یافت.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،این مقام انتظامی در پایان خاطر نشــان کرد :کارشناسان ارزش ریالی
اموال احتکار شده را  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برآورد کرده اند.

بازداشت رئیس ستاد تنظیم بازار خوزستان

رئیسســتاد تنظیم بازار خوزستان و معاون اقتصادی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان خوزستان صبح دیروز توسط اطالعات سپاه بازداشت شد .به
گزارش رکنا ،منبع آگاه تصریح کرد مسئول دفتر این معاون و دو انباردار هم
در خصوص این پرونده بازداشت شدهاند.

