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سارقان مسلحی که با تشــکیل یک باند اقدام به چندین 
سرقت مســلحانه از منازل و طالفروشــی ها کرده بودند 
دستگیر شدند و باندشان نیز منهدم شد.به گزارش ایسنا، 
در تاریخ هجدهم شــهریور ماه امسال گروهی از سارقان 
مسلح با تعدادی از ماموران پلیس درگیر شده و با شلیک 
تیر به سمت آنان یکی از ماموران پلیس را مصدوم کردند. 
این افراد ســپس با زورگیری یک دستگاه سواری پژو در 
بزرگراه همت پا به فرار گذاشــتند. با کسب این اطالعات 
تیمــی ویژه در پلیس آگاهی رســیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار داده و با انجام کار گسترده اطالعاتی 
و میدانــی مدتی بعد اعضای این باند را مورد شناســایی 
قرار داده و در عملیات های جداگانه دســتگیر کردند که 
آخرین مورد آن یک روز پیش با دســتگیری ســه نفر از 
ســرکردگان و اعضای اصلی این باند انجام شــد. پیش از 
این نیز هشت عضو دیگر این باند در عملیات های مختلف 
پلیسی دســتگیر شدند.ســرهنگ مرتضی نثاری معاون 
مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ صبح 
دیروز  ودر حاشــیه دســتگیری این افراد به ایسنا گفت: 
متهمان دستگیر شــده مرتبط با این باند در مجموع ۱۱ 
نفر هســتند. این افراد از حدود ۱۹ سال تا ۳۲ سال سن 

داشته و اکثر آنان دارای سوابق متعدد کیفری هستند.
وی با بیان اینکه در پرونده این افراد مواردی نظیر سرقت 
مسلحانه از چندین طالفروشی، سرقت مسلحانه از منازل، 
درگیری مســلحانه و ... وجود دارد، گفت: این افراد عالوه 
بر مقادیر زیادی طال و جواهر چندین برگ سند متعلق به 
خانه و خودرو را نیز از گاوصندوقی ربوده بودند. همچنین 
یک کاله خود و سینه ریز که بنا بر اعتراف سارقان قدمت 
آن به دوران اشــکانی می رســد نیز از مخفیگاه این افراد 
کشف و ضبط شده است که البته درباره قدمت آن راستی 
آزمایی خواهد شــد.معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ افزود: سارقان عالوه بر تهران از سوی 
مراجع قضایی در اســتان های فارس، اصفهان، قم و غرب 

اســتان تهران نیز تحت تعقیب بودند.نثاری با بیان اینکه 
تحقیقات درباره دیگر جرایم احتمالی این افراد ادامه دارد، 
گفت: سارقان عمده سرقت های خود را در مناطق شمالی 
و مرفه نشین شــهر تهران انجام داده بودند.معاون مبارزه 
با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه 
این سارقان هنگام ســرقت از مغازه های دارای تجهیزات 
ایمنی ناکام مانده اند، گفت: این موضوع نشان می دهد که 
استفاده از تجهیزات و امکانات ایمنی تا چه اندازه می تواند 

از وقوع سرقت های اینچنینی جلوگیری کند.
همچنین ســردار حمید هداوند جانشــین رئیس پلیس 
پایتخت نیز در حاشیه دســتگیری این سارقان با حضور 
در جمع خبرنگاران گفت: از این افراد پنج قبضه ســالح 
از جمله کلت، کالشنیکف و وینچستر به همراه ده ها عدد 
فشنگ کشف و ضبط شده است. این افراد عالوه بر اینکه 

یکی از ماموران ما را با ضرب گلوله مســدوم کرده بودند 
یک خانم دیگر را نیز در همان تاریخ ۱۸ شهریور ماه و در 
حین فــرار از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار داده بودند.
وی با بیان اینکه این افراد ســوابق متعددی در ارتکاب به 
سرقت دارند، گفت: امیدوارم که حکم درخوری برای این 
افراد از ســوی دستگاه قضایی صادر شود که البته با توجه 
به همراهی و هماهنگی خوبی که میان پلیس و دســتگاه 
قضا وجود دارد قطعا ما اجــازه قدرت نمایی به این افراد 

را نخواهیم داد.
هداوند درباره وضعیت شهروند و ماموری که مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته اند نیز به ایســنا گفت: روند درمان این 
افراد ادامه دارد. مامور ما از ناحیه دســت و پا مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و همچنان در بیمارســتان بستری است. 
شهروندی دیگر که یک خانم بود از ناحیه پا مورد اصابت 

گلوله قرار گرفته که روند درمانی ایشان نیز همچنان ادامه 
دارد.وی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر چگونگی 
تهیه ســالح های جنگی از سوی این افراد گفت: همانطور 
که در تصاویر موجود است این افراد حجم زیادی از سالح 
جنگی را به همراه داشــتند که مــا این موارد را نیز بطور 
کامل بررسی می کنیم و حتما به آن نیز رسیدگی خواهیم 
کــرد. عالوه بر آن دیگر جرایم احتمالی ارزش ریالی اقالم 

مسروقه و ... نیز بررسی خواهد شد.
دیروز دو متهم دستگیر شده در این عملیات به مقر پلیس 
آگاهــی منتقل شــده بودند که یکی از آنــان از ناحیه پا 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.این متهم که متولد سال 
۱۳۷۴ اســت در گفت وگو با ایســنا، درباره انگیزه اش از 
سرقت، گفت: وقتی خشکسالی بیاید همه درختان از بین 
می رونــد. وقتی هم که فقر آمده همه از بین می روند. من 
بخاطر فقر دســت به ســرقت زده ام و با پول هایم عشق 
و حال می کردم.این ســارق ۲6 ســاله که چهار ســال از 
عمــر خود را در زنــدان بوده و تا کنــون دو بار به دلیل 
ســرقت از منزل دستگیر شده ، درباره شناسایی طعمه ها 
و محل های ســرقت نیز گفت: در شــهر گشت می زدیم و 
طالفروشــی هایی که در آن باز بود و سیستم ایمنی قوی 

نداشت را شناسایی می کردیم.
روز بعد نقشه سرقت را اجرا می کردیم.وی گفت: ما زمانی 
دستگیر شــدیم که به یک طالفروشی با سیستم امنیتی 
باال رفته و نتوانستیم وارد آن شویم. همین موضوع نیز ما 
را به دردســر انداخت.همدست دیگر این متهم نیز درباره 
انگیزه اش از ســرقت به ایسنا گفت: قصد ما عشق و حال 
بود و می خواستیم در زندگی حال کنیم. با توجه به اینکه 
وضع مالی خوبی نداشــتیم تصمیم به ســرقت گرفتیم.بر 
اســاس مشاهدات خبرنگار ایسنا از این افراد چندین عدد 
شــاه کلید، مقادیر زیادی ســند خودرو و ملک، دستگاه 
جعل، ریموت درهای پارکینگ، دو عدد کالشــینکف یک 

عدد وینچستر و ... کشف و ضبط شده است.

توقیف ۳ موتور سنگین الیی کش در بزرگراه چمرانانهدام باند سارقانی با سالح های جنگی در پایتخت 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از توقیف سه دستگاه موتور سیکلت سینگین در بزرگراه شهید چمران خبر 
داد.ســرهنگ علی همه خانی در گفت وگو با ایســنا، درایــن باره گفت: روز 
جمعه گذشــته ماموران پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ از طریق 
رصد هوشــمند معابر و نیز گزارش ماموران متوجه تردد سه دستگاه موتور 
سیکلت سنگین در بزرگراه شهید چمران شده و در پایش های تصویری انجام 
شده متوجه شدند که این سه دستگاه موتور سیکلت سنگین در حال انجام 
حرکات نمایشی و مخاطره آمیز نیز هستند که در همین راستا اقدامات برای 
برخورد با این تخلف آغاز شــد.وی با بیــان اینکه با هماهنگی بعمل آمده با 
تیم های گشتی منطقه  ۲۳ پلیس راهور فاتب  ، توقیف این موتورسیکلت ها 
در دستور کار قرار گرفت، گفت: در اجرای این عملیات، در ساعت ۱۳:۳۰ در  
محدوده پل نمایشــگاه در بزرگراه چمران نخستین موتور سیکلت که از نوع 
یاماها ۱۰۰۰cc   بود توقیف شد. دقایقی بعد در ساعت  ۱۴:۱۵ و در همان 
محدوده دومین موتورسیکلت که از نوع سوزوکی ۱۴۰۰cc بود متوقف شده 
و ســومین موتور ســیکلت هم که از نوع کاوازاکی۱۰۰۰cc  بود در ساعت 
۱۵:۲۰ در همان محل توقیف شــد.معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه هر سه موتور سیکلت توقیف 
شــده به پارکینگ منتقل شدند، گفت: متاسفانه راکبان این موتورسیکلت ها 
در حال انجام الیی کشــی، سرعت غیرمجاز و دیگر حرکات نمایشی بودند و 
هم ایمنی خود را به خطر انداخته و هم ایمنی دیگران را به مخاطره انداخته 

بودند.

راز ثروت میلیاردی نوجوان سرطانی 
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری کالهبردار جوان با شگرد ابتال 
به سرطان حنجره خبر داد.سردار بهادر اسماعیلی،جانشین فرمانده انتظامی 
اســتان قم گفت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری و 
تحصیل مال از طریق نامشــروع و متقلبانه در حدود نیم کیلو طال و ۱۹ عدد 
ســکه بهار آزادی توسط جوانی ۱۸ ســاله، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.به گزارش رکنا، او افزود: با بررسی موضوع 
مشــخص شــد متهم از طریق فضای مجازی با یکی از اعضای خانواده آشنا 
شــده و خود را به دروغ روانشــناس معرفی کرده و پس از مدتی با بیان این 
که بیماری ســرطان حنجره داشته و بایستی ســریعاً عمل جراحی شود، با 
تحریک احساســات نوع دوستی شــاکی، نیم کیلو طال و ۱۹ عدد سکه طال 
بهار آزادی دریافت و از این طریق کالهبرداری کرده است.جانشــین فرمانده 
انتظامی استان قم ادامه داد: در ادامه متهم در تحقیقات صورت گرفته صراحتاً 
به بزه انتسابی اعتراف کرد و اموال کالهبرداری شده کشف و به شاکی مسترد 
شد.ســردار اسماعیلی گفت: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده به 

مرجع قضائی استان معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

کالهبرداری 2 میلیارد ریالی
به شیوه فالگیری در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری از دستگیری رمالی در فضای مجازی 
خبر داد و گفت : متهم با سوءاســتفاده از احساســات شاکی مبلغ ۲ میلیارد 
ریال از وی کالهبرداری کرده بود.سرهنگ مرتضی عسگری رئیس پلیس فتا 
استان چهارمحال و بختیاری در تشریح این خبر گفت : در پی شکایت خانمی 
مبنی بر کاله برداری ۲ میلیارد ریالی یک رمال و فالگیر از وی در شــبکه های 
اجتماعی ، پیگیری پرونده در دســتور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ عسگری ادامه داد: پس از اخذ اظهارات شاکی معلوم 
شــد، مدتی پیش پس از بروز مشــکالت خانوادگی وی از طریق شبکه های 
اجتماعی با شخصی آشنا می شــود که خود را فالگیر و رمال معرفی می کند 
و شــخص فالگیر با دادن وعده های پوچ،  شــاکی را فریب داده و از وی مبلغ 
۲ میلیــارد ریال کاله برداری می کند.وی خاطر نشــان کرد: با اقدامات فنی و 
تحقیقات خاص پلیســی متهم دریکی از شهرستان های تابعه استان هم جوار 
مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد و کلیه ادله های 
دیجتبالــی وی نیز مورد توقیف قرار گرفت.این مقام مســئول خاطرنشــان 
کرد:افراد کاله بردار در فضای مجازی با متوســل شــدن به ابزارهای خرافی 
و متقلبانه و سوءاســتفاده از اعتقادات شــهروندان به دنبال اخاذی و کسب 
منافع مالی بوده و شــهروندان هیچ گاه در جهت رفع مشکالت خود نباید به 
این گونــه موارد در فضای مجازی اعتماد کنند و بی گمان برخی از مردم برای 
رفع مشــکالت خود بجای مراجعه به متخصصان ، به رمال ها رجوع کرده که 
ایــن امر پیامدهای ناگواری را در زندگی آن ها به دنبال دارد.رئیس پلیس فتا 
اســتان چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواســت : در صورت مواجهه با 
www. هرگونه موارد مشــکوک، آن را از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی  گزارش کنند.

اخبار کوتاه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۲۵6۰-۱۴۰۰/۰۴/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی گودرزوند 
چگینی فرزند اسمعیل  به شماره ملی ۲6۵۹6۹۳66۸ نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه و انباری به مساحت 
۱۸۴/۴۵ متر مربع به شــماره پالک ۲۱۲۷ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۵۹۰ فرعی از ۷۱ اصلی واقع در 
شــپول کنار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی علی شکوری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 554 م الف
تاریخ انتشار نوبت  اول: ۱۴۰۰/۰6/۲۱
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سید روشن آقازاده دافساری-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۲۷۵۵-۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین خدمت 
گزار الدمخی فرزند محمدجالل  به شــماره ملی ۲66۸۰۷۳۲۷۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مســاحت ۲۲۰/۸۰ متر مربع به شــماره پالک ۲۹۱۱ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱۸۴ فرعی 
از 6۲ اصلی واقع در کالشــم بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی موســی نصرتی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 575 م الف

تاریخ انتشار نوبت  اول: ۱۴۰۰/۰6/۲۱
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سید روشن آقازاده دافساری- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۳۱۹-۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر 
احمدی پیژدهی فرزند محمدحســین  به شــماره ملی ۲66۹۵۱۴۸۴۷ نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 
مشــتمل بر بنای احداثی  به مســاحت ۳۵۰/۷۰ متر مربع به شــماره پالک ۱۹6۰ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 
شــماره ۲۱ فرعــی از ۷۲ اصلی واقع در جهــود بجار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی حســین نظری  محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 556 م الف
تاریخ انتشار نوبت  اول: ۱۴۰۰/۰6/۲۱
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سید روشن آقازاده دافساری- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۸۰۸۲-۱۳۹۹/۱۱/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مصطفی قربانی 
قصابعلیسرائی فرزند حسین به شماره ملی ۰۰6۹۴۲۰۸۳۱ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۸۳۳/۱۰ متر 
مربع به شــماره پالک ۸۳ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۲۱ فرعی از ۹۱ اصلی واقع در قصابعلیسرا بخش 
۲۴ گیالن از مالکیت رسمی درویشعلی بیابانی قصابعلیسرائی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 551 م الف
تاریخ انتشار نوبت  اول: ۱۴۰۰/۰6/۲۱
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سید روشن آقازاده دافساری- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۳۲۲-۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی روح 
اله زاده ازبری فرزند حبیب اله  به شماره ملی ۰۰۷۸۳6۲۱6۴ نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
6۷۴/۷۰ متر مربع به شماره پالک ۳۷۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در گوراب 
پس بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی ابوالحســن اکبری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 547 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/۲۱

تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
سید روشن آقازاده دافساری- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

ســردار کریمی از کشــف بیش از هزار تن انواع مخدر در 
طی ســال گذشــته میالدی خبر داد.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، ســردار مجید کریمــی رئیس پلیس 
مبارزه با موادمخدر ناجا در نشســت فوق العاده روســای 
پلیس و آژانس های مبارزه با موادمخدر آســیا و اقیانوسیه 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، ضمن تشریح 
اقدامات مقابله ای جمهوری اسالمی ایران در عرصه مبارزه 
با قاچاق موادمخدر به بررســی پیامــد این بالی خانمان 
ســوز در سطح جهان پرداخت و اظهار کرد: از آنجایی که 
تولید و قاچاق موادمخدر در سراســر جهــان به تجارتی 
پرسود تبدیل شده و حاکمیت دولت ها را در ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... خدشه دار ساخته، الزم 
است به پدیده شــوم قاچاق موادمخدر به عنوان تهدیدی 
فــرا ملی و بین المللی پرداخته شــود و همه جانبه با آن 

مقابله شود.
وی با اشــاره به معضل موادمخــدر به عنوان عامل تهدید 
کننده سالمت نســل جوان در جوامع بشری،گفت: تولید 

و قاچاق موادمخدر از جمله جرایم سازمان یافته ای تلقی 
می شود که با ســایر جرایم از قبیل قاچاق اسلحه، قاچاق 
انسان، پولشویی و تروریسم رابطه تنگاتنگ دارد و علیرغم 
تــالش دولت  ها و جوامع بین  المللی، متاســفانه در حال 
حاضر شــاهد افزایش روز افزون تولید و قاچاق موادمخدر 

در جهان هستیم.
سردار کریمی با اشاره به افزایش تولید و قاچاق موادمخدر 
در کشور افغانستان و نگرانی های کشور های همسایه بابت 
ایــن موضوع تصریح کرد: امــروزه موادمخدر به تهدیدی 
بزرگ برای کشــور ها به  ویژه کشــور های منطقه تبدیل 
شده و گروهک های تروریســتی و قاچاقچیان موادمخدر 
بخش عمــده ای از منابع مالی خود را از این طریق تامین 
می کننــد.وی افزود: جمهوری اســالمی ایــران علیرغم 
وجــود محدودیت های پاندومی ویروس کرونا و نیز اعمال 
تحریم های ظالمانه از ســوی برخی کشــورها، با تالش و 
مجاهدت هــای خالصانه نیرو های مقابله ای، موفق به ثبت 
رکورد بی ســابقه کشف بیش از یک هزار و ۱۴۰ تن انواع 

موادمخدر در ســال ۲۰۲۰ میالدی شد که این مقدار در 
مقایســه با سال ۲۰۱۹ نشــان دهنده رشد ۴۱ درصدی 

کشفیات است.
رئیــس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تصریح کرد: تالش 
جمهوری اســالمی این اســت تــا از ورود موادمخدر از 
مرز های شــرقی و قاچاق آن به ســایر کشور ها جلوگیری 
کند و در ایــن راه، متحمل هزینه هــای مادی و معنوی 

بسیاری شده است.
این مقام ارشد انتظامی به شرایط پیچیده مقابله با قاچاق 
و ترانزیت موادمخدر اشــاره و بیان کــرد: علی رغم وجود 
برخی مشکالت از جمله عدم همکاری برخی کشور ها در 
حوزه مبارزه با موادمخدر به دالیل و بهانه های سیاســی و 
نیز محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا، پلیس 
مبارزه با موادمخدر جمهوری اســالمی ایران بر اســاس 
سیاست های کلی نظام و نیز اعتقادات دینی و بشر دوستانه 
خــود در این حوزه، هیچ گاه به امر مبارزه با موادمخدر از 
دید سیاســی نگاه نکرده است.سردار کریمی همچنین به 

آمادگی جمهوری اسالمی ایران بر ارتقاء سطح همکاری ها 
با سایر کشــور ها پرداخت و گفت: افزایش سطح تعامالت 
و همکاری هــا در زمینه هایی نظیر تبادل بر خط اطالعات 
مرتبط با سرشبکه های اصلی قاچاق موادمخدر، تجربیات 
پلیسی، دانش مربوط به تجهیزات نوین کشف و شناسایی 
و ... با هدف شناســایی اموال قاچاقچیان و ضربه زدن به 
بنیان های مالی و اقتصادیشــان، تا حد زیادی می تواند به 
کنترل قاچاق در ســطح بین الملــل و منطقه کمک کند.

گفتنی است نشست فوق العاده روسای پلیس و آژانس های 
مبارزه با موادمخدر آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان 
بیش از ۷۰ کشور جهان، به صورت ویدئو کنفرانس و طی 
دو روز در مقر سازمان ملل در »وین« اتریش با محوریت 
موضوعــات اساســی نظیــر افزایش ارتباط بیــن قاچاق 
موادمخدر و دیگر اشکال جرایم سازمان یافته، کووید ۱۹ 
و سوء اســتفاده از فناوری اطالعات در انجام فعالیت های 
غیر قانونی و جرایم مرتبط با افزایش پولشــویی ناشی از 

قاچاق مواد مخدر، برگزار شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه 
ای که در غرب تهران از یک خانه هزار میلیارد اموال با ارزش 

سرقت کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت:  با 
وقوع یک فقره ســرقت میلیاردی از خانه ای در غرب تهران 
موضوع رسیدگی در دستور کار ماموران کالنتری ۱۳۷ نصر 

قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیات کالنتری پس از تالش شبانه روزی با 
رصد های اطالعاتی و تحقیقات محلی هویت یکی از سارق و  

مخفیگاهش را درغرب تهران شناسایی کردند.
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران  ادامــه داد:  پــس از  

هماهنگی های قضائی سارق حرفه ای در یک عملیات پیچیده 
بازداشت و از مخفیگاهش مقداری از اموال سرقتی کشف شد.
ســرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه از منــزل مال باخته هزار 
میلیارد ریال اموال با ارزش از قبیل طال و جواهر و وجوه نقد 

سرقت شده بود، گفت: متهم در بازجویی های پلیس صراحتا 
به جرم خود مبنی بر سرقت با همدستی ۲ تن از همدستانش  

اعتراف کرد.
رئیس پلیس پیشــگیری  تهران  با بیــان اینکه  تعدادی از 
طالهای  سرقتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از مخفیگاه متهم 
کشف شد، در پایان اظهار داشت: دستگیری سارقان متواری 

و کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا خبر داد

ثبت رکورد کشف بیش از هزار تن مواد مخدر در سال 2۰2۰ توسط پلیس ایران

دستگیری سارق هزار میلیاردی منزلی در غرب تهران

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری 
ســارقی خبر داد که از حواس پرتی شــهروندان برای 
اجرای نقشه های مجرمانه اش ســوء استفاده می کرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کارآگاه 
قاسم دستخال رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
اظهــار کرد: هفتم شــهریور ماه پرونــده ای با موضوع 
ســرقت کارت عابر بانک به همراه یک متهم به پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.وی افزود: 
محتویات پرونده حاکی از آن بود شــاکی پس از انجام 
عملیات بانکی کارت خود را در دســتگاه ATM بانک 

فراموش کرده و متهم از این موقعیت سوء استفاده کرده 
و عابر بانک این خانم را برداشته و یک دستگاه موبایل 
خریده است.این مقام انتظامی با بیان دستگیری متهم 
در یک عملیات انتظامی تصریح کرد: متهم اظهار کرد 
پس از خرید یک دســتگاه تلفن همراه آن را در اختیار 
همدســتش قرار داده اســت.رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهــران با بیان اینکه دومیــن متهم پرونده در 
مخفیگاهش در محدوده خیابان مولوی دســتگیر شد، 
ابراز داشت: با دستور قضائی هر ۲ متهم برای تحقیقات 

تکمیلی در اختیار این پایگاه قرار دارند.

ســرکالنتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
سارقان حرفه ای قبل از سرقت خبر داد.سرهنگ  ضرغام 
آذین اظهار داشــت: در راســتای اجــرای طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی مامــوران کالنتری ۱۳۷ نصر در حوزه 
استحفاظی خود حال گشــت زنی بودند که  به خودرو 
پراید با یک سرنشــین خانم مشکوک شدند.به گزارش 
رکنــا، وی افزود: ماموران کالنتــری  ۱۳۷ نصر پس از 
تحقیقات میدانی متوجه شــدند که همسر و برادر این 
خانم ســارقانی هستند که جهت ســرقت به خانه یک 
مالباختــه مراجعه کردند.این مقــام انتظامی ادامه داد: 

ماموران کالنتری با حفظ تدابیر امنیتی به خانه مذکور 
مراجعــه و پس از اقدامات فنی متهمان را بازداشــت و 
به کالنتری ۱۳۷ نصر منتقــل کردند.وی  تصریح کرد: 
در بازرسی از خانه مشــخص شد، سارقان دست و پای 
مالباخته را بســته و در حال سرقت اموال با ارزش خانه 
بودند.وی افزود: متهمان پس از انتقال به کالنتری ۱۳۷ 
نصر در بازجویی های پلیس صراحتا به جرم خود مبنی 
بر سرقت منزل فرد مالباخته با همدستی یکدیگر اعتراف 
کردند. پرونده متهمان جهت سیرمراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شد.

افشای یک دزدی خشن با رفتار مرموز زنی در گیشاسوء استفاده سارق از حواس پرتی یک خانم

رئیــس اداره تصادفات پلیس راهــور تهران بزرگ از مرگ 
دو عابر پیاده در پی برخورد با دو دســتگاه سواری پژو در 
دو نقطه از پایتخت خبر داد.ســرهنگ احسان مومنی در 
گفت وگو با ایســنا، به تشریح برخی از مهم ترین تصادفات 
رانندگــی پایتخت در یــک شــبانه روز پرداخت و گفت: 
حوالی ســاعت ۲۱ جمعه شب  یک دســتگاه سواری پژو 
در حال حرکت در مســیر شمال به جنوب بزرگراه شهید 
کاظمی بود کــه در محدوده پل آزادگان با یک عابر پیاده 
برخورد کرد.وی با اشاره به حضور ماموران پلیس راهور  و 
عوامل امــدادی در محل گفت: با حضور امداد گران مرگ 
عابر پیاده تایید و اعالم شــد. کارشناسان پلیس راهور نیز 
بررســی های خود را آغاز کردند که در جریان آن مشخص 

شــد راننده پس از برخورد با عابر پیــاده از محل متواری 
شده است.رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ با بیان اینکه اقدامات انتظامی و قضایی برای 
شناسایی و دســتگیری راننده متواری در دستور کار قرار 
گرفت، اظهارکرد: حدود یک ســاعت بعــد راننده متواری 
ســواری پژو با مراجعه به پلیس اعالم کرد که دچار عذاب 
وجدان شــده و خود را معرفی کرده است.به گفته مومنی  
عدم توجه به جلو از ســوی راننده سواری پژو سبب وقوع 

این حادثه شده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت 
همچنیــن از مرگ یک عابر پیــاده دیگر در پی برخورد با 
ســواری پژو و به فاصله چند ساعت از حادثه اول خبر داد 
و گفت: ایــن حادثه حوالی ســاعت 6:۳۰ صبح دیروز در 
محدوده بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری و ستارخان رخ داد و 
در پی آن راننده یک دســتگاه سواری پژو با عابر پیاده که 
قصــد عبور از پل عابر را داشــته برخورد کرد.  وی با بیان 
اینکه درپــی این حادثه عابر پیاده در دم فوت کرد، گفت: 
عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده 

سبب وقوع این حادثه مرگبار شد.
مومنــی از واژگونی ســواری پــژو ۲۰6 در بزرگراه آیت 
اهلل هاشــمی رفســنجانی نیز خبر داد و گفت: در ســاعت  
6:۱۰  صبح  جمعه گذشته  یک دستگاه سواری پژو ۲۰6 
که در حال حرکت در مســیر شــرق به غرب بزرگراه آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی، بعد ازستاری  بود، ناگهان از مسیر 
اصلی منحرف شــده و پس از واژگونی چندین متر را روی 
سقف بر زمین کشیده شــد.  رئیس اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ با بیان اینکــه درپی این حادثه راننده 
خودرو دچار مصدومیت شــد، گفــت: عوامل پلیس راهور 
نیز اقدام به بازگشــایی مســیر و مدیریت ترافیک در این 

محدوده کردند.

مرگ دو عابر پیاده در تصادف پژوها در پایتخت

محموله تریاک در میدان میوه وتره بار تهران توقیف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دســتگیری 
سوداگر مرگی که در پوشش بار تجاری ۷۲ کیلو تریاک را 
به میدان میوه و تــره بار تهران انتقال داده بود، خبر داد.
سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« در تشریح این خبر بیان 
داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق موادمخدر 
و برخورد با سوداگران مرگ مأموران پایگاه یکم این پلیس 
با اشراف اطالعاتی از تصمیم قاچاقچی سابقه داری مبنی 

بر جابه جایــی مقادیر قابل توجهی مــواد مخدر از یکی 
از استان های جنوبی کشــور به پایتخت مطلع و پیگیری 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
به گــزارش رکنا، وی افــزود: مأموران با انجــام اقدامات 
اطالعاتی و با بررســی های میدانی و رصد شــبانه روزی 

ضمــن هماهنگی هــای  قضائی در یک اقــدام ضربتی و 
عملیات از پیش طراحی شــده موفق شدند خودروی این 
ســوداگر مرگ را در یکی از میادین میوه و تره بار شــهر 
تهران متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۷۲کیلو و ۹۵۰گرم 
تریاک کشــف کنند. این مقام انتظامی در پلیس پایتخت 

ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس، خطاب به 
افراد فرصت طلب و قانون شــکن گفت: با توجه به حضور 
مداوم ماموران در جای جای نقاط کشور و افزایش ضریب 
هوشــیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، 
مجرمــان و متهمان در امان نخواهند بود چرا که با همت 
و تالش کارکنان خدوم و اشرافیت اطالعاتی که مجموعه 
پلیــس دارد،متهمان مــواد مخــدر  در کوتاه ترین زمان 

دستگیر می شوند.

کشف تریاک در میدان میوه و تره بار

سرقت های خشن مســلحانه از طالفروشی های تهران که 
سارقان ناکام ماندند.به گزارش رکنا، سه مرد جوان که ۲۴ 
مرداد امسال با پوشاندن صورت خود، وارد طالفروشی نوبل 
در خیابان شهید بهشتی کرج شدند.آنها با پوشاندن صورت 
خود و تهدید اسلحه، طالهای ویترین را داخل گونی ریخته 
و با خودروی ســمندی بادمجانی رنگ گریختند. آنها در 
جریان فرار پس از مســافتی، خودروی پرایدی را ســرقت 
کردنــد و بــا آن گریختند و چند کیلومتــر بعد خودروی 
سمند دیگری ســرقت کردند و از کرج گریختند.ماموران 
پلیس با کشــف ســرنخ هایی از متهمان آنها را ۱6روز بعد 
در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر کرده و بخشــی از طالها 
را پیدا کردند.با دستگیری متهمان و تحقیقات کارآگاهان 

اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی البرز، راز شاه دزد طمعکار 
فاش و او دســتگیر شــد. رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: 
پــس از وقوع این ســرقت برای این کــه ردی از دزدان به 
دســت بیاوریم، به بررســی دوربین های مداربسته اطراف 
محل سرقت پرداخته و متوجه شــدیم با فرار دزدان یک 
دستگاه خودروی پراید هم خالف جهت حرکت خودروها 
به تعقیب دزدان پرداخته که پس از دور شــدن از خیابان 
شهید بهشتی، سعی کرد سد راه دزدان شود اما خودروی 
خودش مورد سرقت قرار گرفت و سارقان مسلح به فرار با 

آن خودرو ادامه دادند.این رفتار راننده و شــیوه برخوردش 
با دزدان باعث شک همکارانم در اداره جرایم جنایی پلیس 
آگاهی البرز شد. به همین دلیل به تحقیق از او پرداختیم 
که مدعی شــد با دیدن صحنه سرقت، قصد متوقف کردن 
دزدان را داشــتم اما آنها با تهدید اسلحه، خودرو را سرقت 
کردند. اظهارات این راننده با شــواهد صحنه یکی نبود. به 
همین دلیل، تحقیقات روی این مرد در کنار تجسس برای 
دستگیری دزدان طالفروشی ادامه داشت.پس از ۱6روز با 
دستگیری دزدان و اظهارات آنها گره این معما نیز باز شد. 

سرهنگ محمد نادربیگی ادامه داد: همزمان با دستگیری 
دزدان مســلح و بررسی سابقه راننده پراید مشخص شد او 
یک دزد حرفه ای و زندانی فراری است که چند فقره سرقت 
مسلحانه در سابقه اش دارد و با مرخصی از زندان فرار کرده 
و دیگر بازنگشــته بود.دزدان طالفروشی هم مدعی شدند 
این فرد قصد داشــته از آنها طالبگیرد امــا پرایدش را از 
دست داده بود. با انتقال این فرد به اداره آگاهی و تحقیقات 
تکمیلی مشخص شد، او با دیدن صحنه طالفروشی وسوسه 
شــده از دزدان طال بگیرد اما خودش گرفتار آنها شده بود.
کارآگاهان که متوجه فراری بودن این سارق شده بودند، او 
را تحویل مقام قضایی داده و زندانی فراری برای گذراندن 

بقیه حبس خود به زندان انتقال یافت.

سرقت مسلحانه از طالفروشی در کرج


