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باند کالهبرداری یک دکتر با همدســتی یک هکر و مدرس 
آموزشگاه دستگیر شدند.دکتر ژنتیک که با همدستی یک 
هکر و مدرس آموزشــگاه کنکور باند کالهبرداری تشکیل 
داده و از متقاضیان رشــته های پزشــکی به بهانه قبولی در 
رشته و دانشــگاه مورد عالقه شان میلیاردها تومان دریافت 
کرده بودند از ســوی کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی 
دستگیر شدند.8 شهریور امسال مرد میانسالی به دادسرای 
ناحیه 10 تهران رفت و گفت: پسرم امسال داوطلب کنکور 
بود و برای قبولی در رشــته پزشــکی خیلی تالش کرد. او 
به یکی از آموزشــگاه های آمادگی کنکور می رفت و یکی از 
مدرســان آموزشگاه وقتی متوجه تالش و عالقه پسرم برای 
قبولی در رشــته پزشکی شده بود به او پیشنهادی وسوسه 
برانگیز داد.او ادامه داد: مدرس آموزشگاه به پسرم گفته بود 
که می تواند با پرداخت مبلغی، اسم پسرم را به عنوان پذیرفته 
شده رشته پزشکی در یکی از دانشگاه های معتبر کشور در 
ســایت دانشگاه ثبت کند.با این پیشنهاد و با شرط تضمین 
قبولی حدود 600 میلیون تومان نقدی به مدرس آموزشگاه 
پرداخت کردیم و 200 میلیون تومان هم چک به او دادیم. 
بعد از مدتی هم مدرس آموزشــگاه آدرس ســایت دانشگاه 
مربوطه را داد و اســم پسرم را در رشــته پزشکی دانشگاه 
مشــاهده کردیم. اما وقتی برای ثبت نام پســرم به دانشگاه 
مربوطه رفتیم با کمال تعجب متوجه شدیم که پسرم قبول 
نشده است. بسرعت با همان مدرس آموزشگاه تماس گرفتیم 
اما دیگر خبری از او نبود و چک 200 میلیونی هم نقد شده 
بود. با شکایت مرد میانسال به دستور بازپرس شعبه ششم 

دادسرای ناحیه 10 پایتخت، کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.در حالی که تحقیقات برای 
دستگیری مدرس آموزشگاه و همدســتانش ادامه داشت، 
کارآگاهان با شــکایت مشــابه دیگری مواجه شــد. اینبار 
مالباخته حدود یک میلیارد تومان برای قبولی فرزندش در 
کرســی پزشکی دانشگاه سراسری پرداخت کرده بود. مانند 
شاکی اول، اسم فرزندش را در سایت دانشگاه مربوطه دیده 

بود اما زمانی که برای ثبت نام اقدام کرده متوجه کالهبرداری 
میلیاردی شــده بود.در ادامه بررســی ها، کارآگاهان پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی پایتخت موفق به دستگیری مرد جوان 
و دو همدســتش که یکی از آنها دکترای ژنتیک داشــت و 
دیگری هکر سایت بود شــدند.در ادامه تحقیقات دکترای 
ژنتیک؛ که طراح و مجری این کالهبرداری ها بود، گفت: از 
اوایل امســال و باتوجه به اینکه افراد زیادی عالقه به قبولی 

در کرسی پزشکی و رشــته های مطرح دانشگاه های کشور 
دارند تصمیم به کالهبرداری گرفتیم. ما هر سه تحصیلکرده 
بودیم و تصمیم گرفتیم با اســتفاده از این روش دســت به 
کالهبــرداری میلیاردی بزنیــم.او ادامــه داد: امیر، یکی از 
همدســتانم که مدرس آموزشگاه است، دانشجویانی که در 
جست و جوی رشــته های معتبر و باال مانند پزشکی بودند 
و وضــع مالی خوبی داشــتند را از بین شــرکت کنندگان 
کنکور در کالس هــا انتخاب می کرد.دکتر جوان گفت: امیر 
با این ترفند که می تواند برای آنها در دانشــگاه های معتبر 
با رشــته های دلخواه ثبت نام کند، از خانواده ها مبالغی بین 
700 میلیون تا یک میلیارد تومان دریافت می کرد.مرد جوان 
در رابطه با ثبت نام داوطلبان در ســایت دانشگاه های معتبر 
گفــت: با دریافت وجه اولیه که بیش از 500 میلیون تومان 
بود، سومین همدستم که هکر حرفه ای است، سایت دانشگاه 
مورد نظر را طراحی و جعل می کرد. با طراحی سایت جعلی، 
اســم داوطلب مورد نظر را در سایت ثبت می کرد و آدرس 
ســایت را به خانواده داوطلب می دادیم. آنها هم با مراجعه 
به آدرس ســایتی که ما در اختیارشان گذاشته بودیم اسم 
فرزندشــان را می دیدند و مطمئن می شدند که در دانشگاه 
دلخواه و رشــته دلخواه قبول شده اند. اما پس از اعالم نتایج 
کنکور و اقدام بــرای ثبت نام؛ متوجه ماجرا می شــدند.در 
تحقیقات صورت گرفته از ســوی کارآگاهان پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی پایتخت، 16 شاکی تا کنون شناسایی شده و 
تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان به دستور بازپرس 

شعبه ششم دادسرای ناحیه 10 ادامه دارد.

قتل خواهر و پسر غریبه با شلیک برادر خشمگیناعتراف دکتر ژنتیک به کالهبرداری از کنکوری های امسال 
پسر جوان در یک اقدام هولناک پسر جوان و خواهرش را با تفنگ وینچستر به 
قتل رســاند.به گزارش رکنا، سرهنگ حسین زلقی رئیس پلیس آبادان به رکنا 
گفت: ســاعت 4:57 دقیقه 6 مهرماه مامــوران کالنتری 11 ولیعصر در جریان 
خبری مبنی بر وقوع یک قتل قرار گرفتند و در بررسی های ابتدایی مشخص شد 
زن 38 ساله و مرد 31 ساله ای هدف گلوله های اسلحه شکاری قرار گرفتند.وی 
افزود: ماموران با حضور در صحنه جرم مشاهده کردند که این زن و مرد جوان با 
گلوله های اسلحه شکاری به قتل رسیده اند و خیلی زود تحقیقات میدانی را برای 
دستگیری عامل این جنایت مسلحانه آغاز کردند.سرهنگ زلقی ادامه داد: تیم 
پلیسی در همان صحنه جرم پسر جوان 27 ساله را که اسلحه شکاری وینچستر 
در دست داشت را دســتگیر کردند.رئیس پلیس آبادان درخصوص انگیزه قتل 
گفت: قاتل که برادر، زن جوان است در همان صحنه جرم به قتل اعتراف و عنوان 
کرد که بخاطر اختالفات خانوادگی دست به این قتل زده است.این مقام پلیسی 
عنوان داشــت: قاتل در یکی از شهرهای اطراف آبادان زندگی می کند و برای به 
قتل رساندن خواهرش به آبادان سفر کرده است.رئیس پلیس آبادان گفت اظهار 
داشــت: متاسفانه عدم مراجعه به قانون و پیگیری مشکالت خانوادگی از طریق 
مجرای قانونی ومشاوره بابزرگان و معتمدین محله  باعث تصمیمات غلط و بروز 
چنین حوادث تلخ و ناگوار می گردد. ایشان در خاتمه گفت، قاتل به همراه سالح 
مکشوفه برای سیر مراحل قانونی با هماهنگی قضایی در اختیار پلیس مبارزه با 

جرائم جنایی این فرماندهی قرار گرفت.

تجاوز شیطانی 6 زن شیرازی توسط 3 مرد پلید 
در پرونده 3 متهم در شیراز تجاوز به 6 زن تایید شد. دادستان عمومی و انقالب 
شیراز، از دستگیری 3 متهم به آزار و اذیت با تالش و پیگیری مستمر قضایی 
و تالش شبانه روزی ضابطین خبر داد. به گزارش ایسنا، سید مصطفی بحرینی 
با بیان اینکه سه متهم بازداشت شده به اتهام آزار و اذیت 6 شاکی دارند، گفت: 
دســتورات مقتضی در خصوص رســیدگی خارج از نوبت به پرونده و تکمیل 
تحقیقات صادر شده است.او با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشخص شده که 
انگیزه متهمان سرقت بوده است، افزود: در ادامه بزه سرقت، متهمین اقدام به 
آزار و اذیت شکات کرده اند که پس از دستگیری این افراد در راستای تکمیل 
تحقیقات پرونده در اختیار بازپرس ویژه در دادســرای شــیراز قرار گرفته اند.

دادستان شیراز همچنین با غیرکارشناسی خواندن اظهار نظرات منتشر شده در 
فضای مجازی در خصوص این موضوع، خاطرنشان کرد: اقدامات بعدی دستگاه 
قضایی در خصوص این پرونده مطابق دستورالعمل اطالع رسانی قوه قضائیه و 

در موعد مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

چاقو چاقو شدن یک جوان در خیابان 
فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری قاتل متواری طی یک عملیات 
پیچیده پلیسی در شهرســتان میناب خبر داد.سردار غالمرضا جعفری اظهار 
کرد: در پی یک فقره چاقو خوردگی منجر به قتل در یکی از محالت شهرستان 
میناب و فراری شدن قاتل ، شناسایی و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.به گزارش رکنا، وی افزود: تیمی 
متشــکل از ماموران انتظامی شهرستان میناب پس از انجام تحقیقات میدانی 
و نامحســوس مکان متهم را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی وی را در 
یک عملیات غافگیرانه دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به اداره آگاهی منتقل 
کردند.فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه در ابتدا متهم هرگونه اتهام را 
انکار می کرد، تصریح کرد: قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی 
به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختالف با متهم عنوان کرد.سردار 
جعفری در پایان با اشاره به اینکه این قاتل برای سیر روند قانونی تحویل مراجع 
قضائی شــد، بیان کرد: پلیس با تمام توان تمام تالش خود را برای برخورد با 

متخلفان و هنجارشکنان بکار بسته است.

رسوایی های سریالی در شهرداری 
دو تن از کارمندان متخلف شــهرداری مالرد به جرم فســاد مالی بازداشــت 
شدند.به گزارش رکنا، سربازان گمنام امام زمان عج شهرستان مالرد در ادامه 
تالشهای خود در خصوص دستگیری یکی از مدیران نظارتی شهرداری مالرد، 

دو پرسنل شهرداری مالرد را بازداشت کردند.

کشف سنگ قبر ۷۰۰ ساله در تپه های اطراف محالت
یک ســنگ قبر متعلق به دوره ایلخانی، حکمرانان قرن هفتم در تپه های اطراف 
شهر محالت کشف شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، مهدی لعل بار 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محالت از کشف 
یک سنگ قبر متعلق به دوره ایلخانی )سال 654 تا 736 ه . ق( در تپه های اطراف 
محالت خبر داد.لعل بار گفت: این ســنگ قبر با ارزش در یکی از تپه های شمال 
غرب محالت و در مسیر طرح های توسعه شهری قرار داشت که با راهنمایی یکی 
از اهالی دوســت دار میراث فرهنگی معرفی شد.او ازود: بررسی کارشناسی دقیق 
برای تعیین قدمت و خواناســازی کتیبه این ســنگ انجام و قدمت آن به دوره 
ایلخانی تخمین زده شد.رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان محالت با اشاره به مشخصات این سنگ قبر کشف شده بیان کرد: ابعاد 
این سنگ 70 در 120 و قطر آن حدود 20 سانتیمتر است.او ادامه داد: این سنگ 
قبر تاریخی پس از کشف با کمک شهرداری محالت، به محل موزه مردم شناسی 

شهر محالت به منظور حفاظت، نگهداری و نمایش منتقل شد.

حادثه مرگبار در قم با 4 کشته
در حادثه تصادف بامداد دیروز بین کامیونت و تریلی در محور قم- کاشــان 4 
نفر جان خود را از دست دادند و 3 نفر مجروح شدند.به گزارش رکنا، با اعالم 
این تصادف در ســاعات  12 بامداد دیروز از مرکز 115 به این مرکز بالفاصله 
دو خودروی عملیاتی پایگاه شــهید کریمیان طاهری کاشان در قالب تیم های 
امداد و نجات به محل حادثه واقع در کلیومتر 55 آزاد راه قم - کاشــان اعزام 
شــدند.تیم امداد و نجات جمعیت هالل احمر کاشان ضمن تثبیت صحنه و  
خودرو هــای حادثه دیده، نوردهی محیط و کنترل ترافیک محور،با اســتفاده 
تجهیزات فنی 3 مجروح گرفتار شــده داخل خودرو  را رهاســازی و تحویل 

اورژانس 115 شده و به مرکز درمانی منتقل شدند.

دهیار بی گناه که به دست دزدان کابل کشته شد 
ابراهیم روکی دهیار روســتای روکی خوشاب خراســان رضوی در راه حفاظت از 
امکانات و تجهیزات شــبکه توزیع برق این روســتا جان باخت.فرمانده انتظامی 
خوشاب خراســان رضوی ضمن تایید این خبر افزود: سارقانی تصمیم به سرقت 
کابل های برق پارک روســتای روکی را داشتند که دهیار و یکی از اهالی روستا 
متوجه موضوع شــده و بالفاصله به محل اعزام شــدند.به گزارش رکنا، سرهنگ 
حسن آشیانی افزود: در درگیری رخ داده بین سارقان با دهیار روستای روکی دهیار 
با ضربات پیاپی چاقو به قتل رسید و فرد همراه او نیز زخمی و راهی بیمارستان 
شد.فرمانده انتظامی خوشاب گفت: موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس 

قرار گرفته است ماموران پلیس به دنبال شناسایی و دستگیری متهمان هستند.

اخبار کوتاه

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات 
هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به تعلیق 4 شرکت 
متخلــف در فروش بلیت پروازهای اربعین، گفت: روزهای 
شنبه و یکشــنبه هفته جاری چندین دالل فروش بلیت 
توسط دستگاه های نظارتی دستگیر شدند.به گزارش رکنا، 
حســن خوشــخو ادامه داد: پیش بینی کرده ایم 45 هزار 
زائر با همکاری 16 شــرکت هواپیمایی داخلی و شــرکت 
هواپیمایی العراقیه در این مدت به داخل کشور برگردند.
وی اظهار کرد: حدود 25 هزار بلیت رفت و برگشــت در 
این مدت فروخته شــد بنابراین 25 هزار نفر، قبل از سفر 
برگشت، بلیت تهیه کرده اند، اما پیش بینی می کنیم تعداد 
زوار کــه از طریق حمل و نقل هوایی ســفر رفت را انجام 
داده اند و به هر دلیل نتوانســته اند بلیت برگشت را تهیه 
کنند  از ایــن رقم فراتر روند و ما آمادگــی انتقال زواری 
که قصد ســفر هوایی را دارند، داریم.مدیرکل دفتر نظارت 
بر فرودگاه ها، شــرکت ها و مؤسســات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کشــوری افــزود: در پروازهای رفــِت زوار، 6 
فرودگاه کشور به عملیات اعزام زائران اختصاص یافت اما 
در عملیات برگشت 16 فرودگاه به پروازهای بازگشت زوار 

اختصاص یافته است و از دو مبدأ نجف به عراق ما در این 
مدت به 15 فرودگاه کشــور پرواز خواهیم داشت.خوشخو 
تأکید کــرد: اگر هر زائــری خارج از نــرخ مصوب بلیت 
خریداری کرده اســت حتماً مستندات خود را به سازمان 
هواپیمایی کشــوری ارائه دهد و قطعاً سازمان از شرکت 
هواپیمایی می خواهد پول اضافه را به مسافران برگرداند و 
البته این منوط به ارائه مســتندات و مدارک از سوی زائر 
است.وی اضافه کرد: در سایت سازمان هواپیمایی کشوری 
بخش شکایات، امکان بارگذاری اسناد وجود دارد که پس 
از بارگذاری این اســناد و مــدارک، پیگیری انجام خواهد 

شد.
خوشــخو بیان کرد:  قیمــت بلیت هواپیما در ســفرهای 
برگشت اربعین، مبلغ  4 میلیون تومان برای مسیر مشهد 
و 3.2 میلیون تومان برای دیگر مسیرها و تهران است که 
البته این نرخ ها تــا 10 مهر 1400 اعتبار دارد.وی افزود: 
از شرکت های هواپیمایی خواسته ایم به صورت داوطلبانه 

هر زائری که در تهیه بلیت متضرر شده است را شناسایی 
کنند و خودشان مابه التفاوت نرخ بلیت را به زائر برگردانند.

خوشــخو با بیان اینکه تا کنون 4 شرکت فروش بلیت به 
دلیل گرانفروشی در این موضوع تعلیق شده اند، گفت: در 
این حوزه اخطارهای مختلف داده شــده اســت همچنین 
روزهای شنبه و یکشــنبه هفته جاری چندین واسطه گر 
و دالل فروش بلیت توســط دستگاه های نظارتی دستگیر 
شدند که داللی فروش بلیت هواپیما انجام می دادند که در 
این حوزه پلیس فرودگاه هم همکاری مناسبی داشت.وی 
بیان داشت: برای آنکه مدارک ما در این حوزه تکمیل شود 
و از مراجع قضایی هم پیگیــری کنیم برخی از دفاتر که 
توزیــع فروش بلیت پروازهای اربعین خارج از نرخ مصوب 
را انجام می دادند شناسایی کرده و در حال تشکیل پرونده 
قضایی برای آنها هستیم و تا یک هفته آینده این موضوع 
ســاماندهی می شــود.مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، 
شــرکت ها و مؤسســات هوانوردی ســازمان هواپیمایی 

کشوری تأکید کرد: بارها به مردم توصیه کرده ایم از خرید 
بلیت اینترنتی از ســایت های بدون مجــوز و غیر معتبر 
خودداری کنند، همــواره تأکید کرده ایم، مردم به صورت 

مستقیم و بدون حضور واسطه خرید بلیت انجام دهند.
خوشــخو افزود: مردم مطلع باشــند که بــه عنوان مثال 
اپلیکیشن »آپ« یا اپلیکیشن »اسنپ« مجوز فروش بلیت 
هواپیما را ندارند، بارها به این  دو نرم افزار اعالم شده است 
کــه اگر قصد فروش بلیت هواپیمــا را دارند باید حتماً از 
سازمان هواپیمایی کشوری مجوز بگیرند که متأسفانه این 
کار را انجام نداده اند یا اپلیکیشــن و سایت )چارتر724 ( 
مجوزی از سازمان هواپیمایی کشوری ندارد، اما به عنوان 
جست وجوگر بلیت هواپیما فعال است، در حالی که مجوز 

فروش ندارد.
وی اضافه کرد:  ســایت ها و اپلیکیشــن های زیادی وجود 
دارند کــه درگاهی برای خود ایجــاد کرده اند و از طریق 
واســطه بلیت هواپیما را به مردم می فروشند افرادی که از 
این ســایت ها خرید می کنند، پیگیری بابت شکایات آنها 
بسیار مشکل است و مردم مطمئن باشند که باید از جای 

معتبر خریداری کنند.

چوپان ایرانی که برای کار به کشــور ترکیه سفر کرده بود 
در جریان درگیری با شــلیک گلوله یک تبعه ترکیه ای به 
قتل رســید و خانواده اش با مراجعه به دادســرای جنایی 
خواســتار قصاص قاتل شدند.به گزارش رکنا، سال گذشته 
پســر 23ساله ایرانی به نام رضا که به همراه خانواده اش در 
شهرســتان ماکو زندگی می کرد تصمیم گرفت برای کار به 
روســتای شاوشات ترکیه که در استان آرتوین بود برود اما 
خبر نداشــت که حادثه ای مرگبار در انتظارش است.رضا 
ششم مهرماه پارسال در جریان یک درگیری به دست مردی 
ترکیه ای به قتل رسید. به دنبال این اتفاق پرونده ای در اداره 
پلیس ترکیه تشکیل شده و عامل جنایت نیز بازداشت شد. 
از سوی دیگر جسد جوان ایرانی که در پزشکی قانونی بود 
مدت ها طول کشــید تا تحویل خانواده اش در ایران شود.

پس از آن خانواده جوان ایرانی به دلیل اینکه قتل در خارج 
از کشــور رخ داده، راهی دادســرای جنایی تهران شدند و 
درخواســت کردند تا پرونده ایــن جنایت به تهران منتقل 
شود.پدر رضا، چوپانی که در ترکیه به قتل رسیده وقتی در 
شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران حاضر شد در توضیح 
ماجرا به بازپرس مصطفی واحدی گفت: پسرم رضا 23ساله 
بود. ما در شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ساکن 

هستیم.پســرم کارش چوپانی بود. کاری که از اجدادش به 
ارث برده بود. به دلیل اینکه شهر ما به ترکیه نزدیک است، 
من و برادرانم و اقوام دیگرم بارها برای کار چوپانی به ترکیه 
رفته بودیم. حتی پســرم رضا پیــش از این هم بارها برای 
کار به ترکیه ســفر کرده و بعد به شهرستان ماکو بازگشته 
بود.پدر رضا در ادامه گفت: پســرم آخرین بار 8 ماه قبل از 
مرگش برای کار از ماکو به روستای شاوشات ترکیه رفت. به 
جز پسرم، چند نفر دیگر که تبعه افغانستان و ترکیه بودند 
هم در آنجا کار می کردند تا اینکه ششم مهرماه پارسال بود 
که مردی افغان به ما زنــگ زد و گفت یک مرد ترکیه ای، 
پســرمان رضا را در جریان درگیری با شلیک گلوله به قتل 

رسانده است.
شــنیدن این خبر شــوک بزرگی به ما وارد کرد. خانواده ام 
می گفتند شاید فرد افغان دروغ گفته باشد اما من دلشوره 
عجیبی به جانم افتاده بود. شــک نداشتم که خبر درست 

اســت و پسرم را از دست داده ام.او ادامه داد: فورا به یکی از 
بستگانمان در ازمیر زنگ زدیم و از او خواستیم تا خودش را 
به روستای شاوشات برساند و موضوع را پیگیر شود تا ببیند 
ماجرای قتل پســرم رضا صحت دارد یا نه. او هم به ما خبر 
داد که ماجرا حقیقت دارد و پســرمان در درگیری از ناحیه 
سر هدف اصابت شلیک گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده 
اســت.آنطور که به ما گفتند قاتل ترکیه ای پس از شلیک 
مرگبار قصد فرار داشــته اما افرادی کــه در دامداری کار 
می کردند به همراه شاهدان درگیری مانع فرار قاتل شدند و 
او را دستگیر کردند. ما با پرس وجوی فراوان علت درگیری 
پســرمان با مرد ترکیه ای را به صورت دقیق متوجه نشدیم. 
فقط شــنیدیم که با یکدیگر اختالف و درگیری داشــتند.
تــا به این لحظه از دلیل اصلی و انگیزه قاتل کســی به ما 
حرفی نزده است. از سوی دیگر متوجه شدیم که عامل قتل 
مسلحانه دستگیر شــده و هم اکنون در زندان ترکیه است. 

ما هم ســرانجام موفق شــدیم با پیگیری فامیلمان)همان 
اقوامی که ساکن ازمیر هســتند( جسد پسرمان را تحویل 
بگیریــم و در ماکو دفن کنیم.اما به دلیــل اینکه کرونا بود 
نتوانســتیم خودمان برای پیگیری پرونده به ترکیه برویم. 
از ســوی دیگر درخواست این را داریم که پرونده در کشور 
خودمان رسیدگی و قاتل براساس قوانین خودمان محاکمه 
و مجازات شود.پدر مقتول در ادامه گفت: درخواست ما این 
اســت که قاتل را به ایران منتقل کنند و پرونده در کشور 
خودمان رسیدگی شــود. همچنین خواستار قصاص قاتل 
ترکیه ای هستیم.با مطرح شدن درخواست خانواده چوپان 
ایرانی، بازپرس، مصطفی واحدی دستور داد تا از طریق اداره 
کل حقوقــی امور بین الملل با دادگســتری و پلیس ترکیه 
مکاتبه شود تا درباره وضعیت قاتل مرد ایرانی تعیین تکلیف 
شــود.عالوه بر این نتیجه تحقیقات پلیس و مرجع قضایی، 
فیلم جنایت و بازســازی صحنه قتل توسط قاتل ترکیه ای، 
اعترافات وی و انگیزه اصلی او از جنایت مســلحانه، نتیجه 
پزشــکی قانونی درباره علت مرگ و تمــام مدارکی که در 
پرونده وجود دارد تحویل مرجع قضایی ایران شود.همچنین 
اگر متهم در آنجا محاکمه شــده جزئیات دادگاه و نتیجه 

محکومیت را به قوه قضایی ایران تحویل دهند.

دستگیری دالل های پروازهای میلیونی اربعین

بازپرس تهران تحقیقات را آغاز کرد

قتل چوپان ایرانی در ترکیه با شلیک گلوله

توسط سازمان اطالعات سپاه استان قم، ۹ نفر از اعضای 
اصلی و مرتبطان با خارج کشور »فرقه عرفان حلقه« در 
قم، البرز و تهران بازداشــت شــدند. در پی گزارش های 
مردمی به ستاد خبری 114 سازمان اطالعات سپاه امام 
علی بن ابیطالب )ع( استان قم مبنی بر فعالیت مخفیانه 
» فرقه عرفان حلقه « در شــهر مقدس قم و همچنین 
شکایاتی مبنی بر سوءاســتفاده از برخی اعضای جذب 
شده و بروز مشکالت خانوادگی و مالی برای این افراد در 
فرقه و پس از ماه ها رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در ســازمان اطالعات سپاه ۹ نفر از اعضای 
اصلــی و مرتبطان با خارج از کشــور در قم و همچنین 
استان های البرز و تهران شناسایی و سپس با دستور مقام 
قضائی بازداشــت و روانه زندان شدند. به گزارش رکنا، 

فرقه عرفان حلقه و یا عرفان کیهانی با ادعای درمانگری 
در روز های کرونایی از نگرانی مردم سو استفاده کرده و 
با تجویز هــای فرادرمانی ضمن »مداخله در امر درمان« 
هزینه هــای گزافی را بر خانواده هــا تحمیل می کند؛ از 
سوی دیگر تشویق افراد به رفتار های خارج از عرف باعث 
شــکاف در خانواده و بعضاً باعث طالق، تضعیف بنیان 
خانواده ها و یا فرار فرزنــدان از خانه و همچنین زمینه 
ساز بروز مشکالت اخالقی برای اعضای ناآگاه فرقه شده 
است.ادعای »درمانگری روحی« و فروش دارو هایی تحت 
عنوان طب سنتی با قیمت های گزاف که معموالً با تأخیر 
در درمان کرونا و یا بیماری های دیگر شــده باعث بروز 
آسیب های جدی برای افراد مختلف شده است که بعضاً 

قابل جبران نیست.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهــران از حریق خودروی »بــی ام و« و 
جانباختــن دو تن در بزرگراه مدرس خبر داد.ســید 
جالل ملکی در گفت و گو با ایســنا، در باره جزییات 
این حادثه گفت: ساعت 1:53 دقیقه بامداد دیروز یک 
مورد حادثه تصادف منجر به حریق خودرو به سامانه 
125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن دو تیم 
عملیاتــی یک گروه حریق و یک گروه نجات به محل 
حادثه واقع در شمال به جنوب بزرگراه مدرس، کمی 
بعد از خروجی بیهقی اعزام شدند.وی ادامه داد: آتش 
نشانان در مدت زمان کمی و در چهار دقیقه به محل 
رسیده و مشــاهده کردند یک دستگاه خودرو بی ام 

و شاســی بلند  به دالیل نامشخصی هنگام حرکت با 
گاردریل های بزرگراه برخورد کرده و منحرف شــده 
است.  این خودرو در حاشیه بزرگراه با یک پست برق 
و یک اصله درخت برخورد کرده بود و باعث شکسته 
شدن آن شــده بود. ملکی گفت: متاسفانه خودرو در 
اثر شــدت برخوردها دچار آتش ســوزی شده بود و 
دو نفر داخل خودرو محبوس بودندو آتش نشانان به 
ســرعت هر دو نفر را که دچار سوختگی شدیدی هم 
شده بودند از خودرو خارج کردند. وی افزود: مشخص 
شــد هر دو نفر جان خود را از دســت دادند. پلیس 
راهنمایــی و رانندگی تهران بــزرگ نیز در پیگیری 
ایسنا برای علت وقوع این حادثه اعالم کرد که سرعت 
غیر مجاز سبب وقوع این حادثه مرگبار شده است.  

آتش گرفتن »بی ام و« در مدرس و جانباختن دو تنبازداشت ۹ نفر از اعضای اصلی »فرقه عرفان حلقه«

اعالم مفقودی
بــرگ ســبز ســواری تیبــا مــدل 13۹۹ رنــگ ســفید 
روغنی شــماره موتور m15/8۹20665 شــماره شاســی  
ایــران پــالک  شــماره   NAS811100L5888615 
86-۹7۹ ب22 متعلق به شکراله قوش چیان مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شیمی پرتو نوین مامطیر سهامی خاص به شماره ثبت 881۹ 
و شناســه ملی 1400۹122734 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- ســرمایه شــرکت از مبلغ 5000000 ریال 
منقسم به 5000 ســهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال به مبلغ 305000000 ریال 
از محــل پرداخت نقدی به مبلغ 300000000 ریال طی فیش واریزی گواهی به شــماره 
14108۹ مورخ 1400/06/22 نزد بانک پارســیان شــعبه بابل منقسم به 305000 سهم 
1000 ریالی بانام پرداخت گردیده اســت، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بابل )11۹۹561(

دادســتان عمومی و انقالب مرکز البرز گفت: ارســال پیامک 
جعلی ســامانه ثنا منجر به چند مورد تخلیه حساب از طریق 
نصب بدافزار در گوشی قربانی ها شده است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از البرز، مددی، دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان البرز با اشاره به تشکیل چندین فقره پرونده در 
خصوص کالهبرداری از طریق ارســال پیامک آلوده به لینک 
بدافزار و خالی شــدن حساب کاربران، گفت: در این ترفند با 
عنوان سامانه ثنا، عده ای از مجرمان سایبری با طراحی و ارسال 

پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را 
ترغیب به ورود و نصــب بدافزار و واریز وجوه اندک می کنند. 
او  افزود: این بدافزار قابلیت ارسال و دریافت پیامک از گوشی 
قربانی خود را دارد و مجرمان با اســتفاده از این قابلیت و به 

دست آوردن اطالعات بانکی کاربران، اقدام به برداشت و خالی 
کردن حساب قربانیان خود می کنند.مددی با اشاره به بازداشت 
چندین نفر در این رابطه با دســتور قضایی، گفت: مهم ترین 
عامل در ناکام کردن این نوع ترفند های کالهبرداری، افزایش 

آگاهی ها در این خصوص اســت؛ کاربران حتما توجه داشته 
باشند که خدمات الکترونیک قضایی از قبیل مشاهده اطالعات 
و ابالغ رایگان است و پیامک های ارسالی از قوه قضاییه، فاقد 
لینک هر نوع ســایتی اســت.او با اعالم بازداشت سه باند در 
این خصوص توســط پلیس فتا، افزود: هر یک از شــهروندان 
که قربانی این نوع کالهبرداری شــده اند می توانند برای طرح 
شــکایت به ناحیه یک یا دو دادسرای عمومی و انقالب کرج 

واقع در محدوده پل آزادگان مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز البرز هشدار داد

کالهبرداری با پیامک جعلی ثنا

یــک نفر از کارکنان زن بخش خدمات بیمارســتان تامین 
اجتماعی، قزوین به دلیل مشکالت بازنشستگی خودسوزی 
کرد. وی هم اکنون بســتری اســت.کارکنان درمان تامین 
اجتماعــی اعالم کردند کــه یک نفر از همــکاران بخش 
خدمات بیمارســتان تامین اجتماعی قزوین که پیگیر امور 
بازنشســتگی خود بود، دست به خودسوزی زده است. وی 
هم اکنون در بیمارســتان بســتری اســت.به گزارش رکنا 
،شــخصی که دست به خودسوزی زده، یک زن 55 ساله ی 
در استخدام ســازمان تامین اجتماعی است. وی به عنوان 

نیروی بخش خدمات مشــغول به کار بــوده و به گفته ی 
همکارانش قصد داشــت که به صورت پیــش از موعد و با 
استفاده از شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 
بازنشسته شود.برابر قانون کارکنان درمان تامین اجتماعی، 
می توانند با شرط 25 ســال بیمه پردازی و پرداخت حدود 
50 میلیون تومان به ســازمان تامین اجتماعی بازنشســته 
شــوند اما عده ای هم وجود دارند که با وجود بیشتر از 25 

ســال بیمه پردازی، امکان بازنشستگی ندارند و اینگونه که 
می گویند ســازمان تامین اجتماعی به کل با بازنشســتگی 
زودتر از 30 ســال کار آنها موافقت نمی کند.از قرار معلوم 
کارکنــان درمان تامیــن اجتماعی بــا آرای قضات دیوان 
عدالــت اداری و تعریف ماهیت شــغل خــود ذیل قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و قانون تامین اجتماعی، امکان 
بازنشستگی با 20 سال بیمه پردازی را مطابق قانون مشاغل 

ســخت و زیان آور ندارند.به گفته ی کارکنان درمان تامین 
اجتماعی، »فاطمه قاسم پور« رئیس فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی، پس از اطالع از موضوع با سرپرست جدید 
ســازمان تامین اجتماعی تماس گرفته و وی را در جریان 
موضوع گذاشته اســت.اینگونه که قاســم پور اعالم کرده، 
سرپرســت سازمان در جریان موضوع نبوده اما قول داد که 
آن را پیگیری می  کند. قاسم پور به این کارکنان وعده داده 
که موضوع را در اولویــت کاری خود قرار می دهد و تالش 

می کند که مشکل بازنشستگی آنها را حل کند.

خودسوزی زن قزوینی بخاطر مشکالت بازنشستگی 

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری قاتل فراری پس از 
گذشت 1۹ سال در عملیات پلیس امنیت عمومی شهرستان 
نرماشیر خبر داد.سردار«عبدالرضا ناظری« امروز ششم مهرماه 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در سال 1381 در پی 
قتل عمد مردی 35 ســاله طی یک نــزاع و درگیری با چاقو 
در ارگ جدید شهرســتان بم موضوع دســتگیری قاتل که 
اهل یکی از روستاهای شهرستان نرماشیر بود در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.وی افزود: با توجه به متواری شدن قاتل به 
یکی از  استان های همجوار، روند پی جویی های پلیسی برای 
دستگیری این قاتل مدت زمان زیادی به طول انجامید اما در 
نهایت چند روز قبل اخباری مبنی بر مخفی شدن این متهم 
در شهرستان نرماشیر به دست آمد.ناظری بیان کرد: با توجه به 
نامشخص بودن مخفیگاه قاتل در محدوده باغات کشاورزی در 
یکی از روستاهای شهرستان نرماشیر، تیمی از ماموران پلیس 

امنیت این شهرســتان با انجام یک سری تحقیقات تخصصی 
مخفیــگاه متهم را شناســایی و وی را پس از 1۹ ســال فرار 
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه 
این قاتل در بازجویی های انجام شده احتمال دستگیری اش را 
پس از این مدت تصور نمی کرد، گفت: هرچند که ممکن است 
فرد یا افراد مجرم پس از انجام جرم به هر شــیوه ای به دنبال 
فرار از قانون باشند اما پرونده این افراد هیچگاه بسته نخواهد 

ماند و به منظور احقاق حق شهروندان هرگونه جرمی با تمام 
توان پیگیری خواهد شد.

قاتل فراری پس از 1۹ سال در نرماشیر دستگیر شد


