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رئیس پلیــس امنیت اقتصادی ناجا با تاکیــد بر مقابله با 
قاچــاق کاال گفت: هدف گذاری پلیــس امنیت اقتصادی 
بــر جلوگیری از قاچــاق کاال از طریق مبادی رســمی به 
همراه هوشمندســازی این پلیس و بهــره مندی از بانک 
جامع اطالعاتی ســایر دستگاه های مسئول کامل می شود. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار پاسدار محمدرضا 
مقیمی در مراسم افتتاح مرکز پایش هوشمند فرآیند های 
تجارت پلیس گمرگ، اظهار داشــت: هفته نیروی انتظامی 
فرصتی اســت که با برنامه ریزی هدفمند و دقیق عملکرد، 
اقتــدار و رویکرد جامعه محــوری پلیس را به نحو مطلوب 
به جامعــه معرفی، تا ضمن جلب اعتماد عمومی، موجبات 
افزایش ســرمایه اجتماعی را فراهم کرد. وی افزود: با توجه 
به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز شعار »پلیس هوشمند؛ امنیت 
پایدار« ســرلوحه و در دستور کار ناجا قرار گرفته است که 
به تاســی از آن هم پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدن به 
پلیس در تراز جمهوری اســالمی ایران در گام دوم انقالب 
اســالمی از مولفه هایی همچون هوشمند سازی بهره مند 
می شــود و همانگونه که، پلیس هوشــمند، امنیت پایدار، 
برگرفته از فرمایشــات و منویات مقــام معظم رهبری امام 
خامنه ای عزیز »مدظله العالی اســت کــه فرمودند: مردم 
می خواهند ناجا قوی و مقتدر باشــد؛ پلیس هوشــمند در 
ارتقای رضایتمندی شــهروندان بسیار تاثیرگذار است، این 
پلیس هم با بهره گیری از ســامانه های هوشمند در پلیس 
گمرک و انجام مأموریت های خود در راستای منویات معظم 
له انجام وظیفه می کند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا 
تصریــح کرد: در بحــث مبارزه با جرایــم اقتصادی، پیش 
بینی، پیشگیری، شناســایی و نظارت سرلوحه کار پلیس 
امنیت اقتصادی قرار دارد و این پلیس درصدد اســت تا با 

اشــرافیت اطالعاتی و پلیسی که دارد اصوالً اجازه ندهد تا 
جرم اقتصادی شــکل بگیرد. این مقام ارشد انتظامی اضافه 
کرد: نباید فراموش کنیم که مسئله کشف و مقابله با جرایم 
اقتصادی در مراحل بعدی مأموریت های ما قرار دارد و ما در 
هرجا و هر زمانی که احســاس کنیم افرادی سودجو اصرار 
به ادامه فعالیت های غیر قانونی خود دارند با قوت و جدیت 
بــا آن ها مقابله و برابر با قانون برخورد کرده و با هیچ کس 
هم مماشــاتی نمی کنیم. ســردار مقیمی ادامه داد: امروزه 
برای استفاده و داشــتن داده ها و اطالعات صحیح نیازمند 
به فناوری های نوین هستیم و استفاده از فناوری های نوین 

و اطالعــات بروز در کنار تجربه و تخصص کارکنان، پلیس 
امنیت اقتصــادی را در انجام مأموریت ها موفق می کند؛ به 
همین دلیل رویکرد این پلیــس، رویکردی علمی و دانش 
محور اســت. وی خاطرنشــان کرد: از بدو تشکیل پلیس 
امنیــت اقتصادی و پلیس گمــرک، ۲۵ پلیس گمرک در 
گمرکات کشــور راه اندازی و کار خود را شــروع کرده اند 
و تعداد هفت پلیس گمرک توســط سردار »قاسم رضایی« 
جانشین فرمانده ناجا افتتاح و تاکنون ۳۲ پلیس گمرک به 
صورت رسمی مأموریت های خود را شروع کرده اند که البته 
برای رسیدن به هدف گذاری ناجا درباره استقرار پلیس در 

گمرکات فاصله هایی وجود دارد که در حال رفع کردن آن ها 
هســتیم و برای استقرار در سایر گمرکات و مبادی رسمی 
ورود و خروج کاال که استقرار نداریم، در حال برنامه ریزی 
و جانمایی برای استقرار پلیس گمرک و اجرای مأموریت ها 
هستیم. سردار مقیمی به اولویت بندی ماموریت های پلیس 
گمرک و امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: بحث هوشمند 
ســازی پلیس هم که در شعار هفته ناجا سال جاری آمده 
است مدنظر پلیس گمرک هســت؛ رویکرد پلیس گمرک 
ایجابی و با اولویت شفاف سازی اقداماتی که در دستور کار 
پلیس است، می باشد. وی ادامه داد: کمک به دستگاه های 
مربوطــه، ایجاد امنیــت در فعالیت های اقتصــادی، امحاء 
کاال های قاچاق در محل کشــف به محض کشــف کاالی 
قاچاق، اســتقرار کامل پلیس در گمرکات به لحاظ شکلی، 
ساختاری و سیستمی، توسعه بانک اطالعاتی پلیسی برای 
کمک به سایر ارگان ها و سازمان های مربوطه، تشدید مبارزه 
با جرایم اقتصادی سازمان یافته، ابقاء نقش تسهیل گری در 
رونق تولید، کمک به حفظ امنیت اقتصادی و سالمت روانی 
جامعــه از جمله اولویت بندی مأموریت های پلیس گمرک 
است؛ امید هست با تالش های شــبانه روزی که همکاران 
می کننــد بتوانیم اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم بزنیم. 
سردار مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز 
بــاال رفتن آمار و ارقام در مقابله و کشــف کاال های قاچاق 
به معنی باال رفتن فراوانی و تعدد جرایم اقتصادی نیســت 
بلکه نشــان دهنده این اســت که پلیس امنیت اقتصادی 
مأموریت هــای خود را به خوبی انجام داده و با کشــفیات 
خوب و مقابله با مفســدان دانه درشــت اقتصادی با انجام 
مأموریت های هوشــمند و هدفمند در کار خود موفق عمل 

کرده است. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا:

افزایش کشف کاال های قاچاق به معنی باالرفتن جرایم اقتصادی نیست
واکنش پلیس به ویدیوی رفتار نامناسب ماموران گشت 

امنیت اخالقی با یک زن
به دنبال انتشــار ویدیویی در فضای مجازی از برخورد نامناسب گشت امنیت 
اخالقــی با یک زن، رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از برخورد با ماموران 

خاطی در این ماجرا خبر داد. 
به گزارش ایســنا، ســرهنگ پیام کاویانی در واکنش به انتشــار این ویدیو با 
تاکید بر اینکــه پلیس برخورد خارج از ضوابــط را نمی پذیرد، گفت: اینگونه 
برخوردهــای خــارج از ضوابط را نمی پذیریم و در ایــن ماموریت نیز برخورد 
نامناسب و خارج از ضوابط ماموران به هبچ عنوان قابل قبول نیست. وی ادامه 
داد: بررســی های الزم در این خصوص انجام شــده است و با ماموران متخلف 

برخورد انضباطی شد. 

کشف بیش از یک و نیم تن مواد مخدر 
در شهرستان پارسیان استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف یک تن و ۵۲۹ کیلوگرم مواد مخدر 
در شهرستان پارسیان خبر داد.

علــی صالحی با اعالم خبر کشــف یک تن و ۵۲۹ کیلوگــرم مواد مخدر در 
شهرســتان پارسیان، اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه با سوداگران مرگ در 
استان هرمزگان، مأموران انتظامی از انتقال محموله مواد مخدر به وسیله یک 
دستگاه تریلر از طریق محور مواصالتی پارسیان به استان فارس با خبر شدند 
و عملیاتــی را برای توقیف محموله مورد نظر طراحی و اجرا کردند. به گزارش 
رکنــا، صالحی تصریح کرد: بــا هماهنگی مقام قضایی، مأمــوران انتظامی با 
پشتیبانی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، تریلر موردنظر 
را حین تردد شناسایی و پس از تعقیب و گریز، ضمن توقیف آن در بازرسی به 
عمل آمده، یک تن و ۵۲۹ کیلو گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاســازی 
شــده بود، کشــف کردند. رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان همچنین 
خاطرنشــان کرد: در جریان این عملیات، یک نفر دســتگیر شده است که با 

صدور قرار تأمین کیفری بازداشت می باشد. 

راز افسران اطالعاتی قالبی در مازندران برمال شد 
ســربازان گمنام امام زمان)عــج(در اداره کل اطالعات اســتان مازندران باند 
کالهبرداری و جعل اســناد را شناسایی و متالشــی کردند. به گزارش رکنا، 
در جریان این عملیات، ۲ کالهبردار و جاعل اســناد که خود را مامور یا افسر 
اطالعاتی معرفی می کردند شناســایی و دستگیر شــدند. این کالهبرداران با 
جعل امضای افراد و بهره گیری از ابزارهایی برای دریافت امضاء و اثر انگشــت 

مردم، اموال آن آنها را تصاحب می کردند.

81درصد پرونده های ارجاع شده  به دوایر اجتماعی 
به صلح و سازش رسیده است

معاون اجتماعی فاتب در همایش تجلیل از مشاوران و مددکاران اجتماعی در 
روز ســالمت روان، بیان داشــت: با توجه به این که راهبرد اصلی ناجا جامعه 
محوری و مردم مداری می باشــد لذا پیشگیری اجتماعی بر اقدامات انتظامی 
و ســخت افزاری مقدم اســت که در این زمینه مراکز مشاوره و مددکاری از 
جایگاه واالیی برخوردار هستند. سرهنگ مراد مرادی با اشاره به افزایش ارتباط 
صمیمی پلیس با مردم در پی ایجاد معاونت اجتماعی ، گفت: با ارائه خدمات 
مختلف مشــاوره ای و راهنمائــی حرفه ای و کمک به شــهروندان و فارغ از 
هرگونه مســائل جنائی و سیاسی تمام تالش مشاوران و مددکاری کالنتری ها 
برای رفع مشکالت و گرفتاری های شهروندان هست.  معاون اجتماعی فاتب با 
اشاره به اینکه ۱۱ مرکز مشاوره و 8۵ دایره اجتماعی در کالنتری های در حال 
حاضر در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فعال است، عنوان داشت: این مراکز 
و دوایر مشاوره ای نقش مهمی درپیشگیری ازمسائل اجتماعی وارائه خدمات 
به شهروندان و آموزش های اجتماعی دارند. وی با اشاره به اینکه درشش ماهه 
اول ســال جاری  6۹ هزار و ۲۹۵ پرونده درکالنتری ها تشکیل شده ۵6 هزار 
و 8۲۲پرونده به دوایراجتماعی ها ارجاع شــده است ، افزود: در واقع 8۲درصد 
پرونده های ارجاع شده به کالنتری ها به مراکز مشاوره و مددکاری ارجاع شده 

است که تالش داریم این آمار را به ۹۰درصد برسانیم.
ســرهنگ مرادی بیان داشــت: 8۱درصد از پرونده های ارجاع شده  به دوایر 
اجتماعی به صلح و ســازش رسیده است که در واقع نشان از تالش و زحمات 
و دقت نظرهمکاران این حوزه دارد. وی با اشــاره به اینکه حل و فصل نزاع و 
مشکالت مردم در کالنتری ها به مراتب در مرتفع نمودن مشکالت شهروندان 
تاثیر گذار است، افزود: ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری تاثیر مستقیم و زیادی 
در حل و فصل مشــکالت مراجعان و کاهش ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی 
شــده اســت. معاون اجتماعی فاتب با اشــاره به اینکه بین دوایرکالنتریها و 
سیستم قضایی تعامل بسیارخوبی ایجاد شده که پرونده قبل ازاینکه به حوزه 
قضایی برود در رابطه با ایجاد مصالحه بین طرفین دعوا اقدامات بایسته انجام 
می شود، بیان داشت: ایجاد مراکز مشاوره در کالنتری ها  ابتکاری جالب و مهم 
اســت که در حل و فصل و مرتفع نمودن مشــکالت طرفین دعوا بسیار تاثیر 
گذار بوده اســت. وی افزود: افزایش ارتقــا مهارت های زندگی بین خانواده به 
ویژه در محله های حاشیه نشین نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی 

داشته است.

هر ساعت ۲ نفر جان خود را بر اثر تصادف 
از دست می دهند

ســردار هادیانفر گفت: تصادفات جاده ای در کشــور ما دومین عامل مرگ و 
میر است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،ســردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا 
در همایش قربانیــان تصادفات جاده ای گفت: تصادفات از زمانی  که حمل و 
نقل در دنیا پا گرفت و توســعه پیدا کرد همراه با انســان است و دارد رشد 
می کند. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این که امروز در دنیا تصادفات سومین 
عامل مرگ ومیر اســت بیان کرد: تصادفات در کشور ما دومین عامل مرگ  و 
میر است. ســردار هادیانفر ادامه داد: در هر ساعت به طور متوسط دو نفر از 
هموطنان جان خود را بر اثر تصادف از دســت می دهند و هر روز به ازای هر 
نفر ۲۰ تا ۲۵ نفر مجروح یا معلول یا قطع نخاع می شــوند. وی افزود: در هر 
روز تقریبا ۴۷ نفر و در زمان پیک در ســفرها نوروزی و تابســتان تا ۷۰ نفر 

جان باخته در روز داریم.

اخبار کوتاه

فرشته وقتی توسط شــوهرش از بالکن پرتاب شد به قتل 
رســید. به گزارش رکنا، اواسط سال ۹۵ رسیدگی به قتل 
زن جــوان به نام فرشــته در دســتور کار بازپرس جنایی 
قرار گرفت و همســر این زن به عنوان تنها مظنون پرونده 
بازداشت شد. در تحقیقات اولیه، دختر این زن و مرد اظهار 
داشــت: روز حادثه پدر و مادرم با هم دعوایشان شد. پدرم 
خیلی عصبانی شــد و بعد از داد و فریادی که بین آنها راه 
افتاد از خانه بیرون رفت. اما چند دقیقه بعد بازگشــت و با 
عصبانیت در خانه دنبال مادرم می گشــت. مادرم از ترس 
اینکــه االن پدرم چه رفتاری خواهد کــرد؛ به اتاق خواب 
رفــت و پدرم دنبال او رفت. مــارم از ترس به بالکن رفت 

و پــدرم هم بــا عصبانیت به بالکن رفــت و دیدم که او را 
به پایین پرتاب کرد. شــوهر فرشته به عنوان تنها مظنون 
پرونده بازداشــت شد اما اتهام قتل را نپذیرفت و ادعا کرد 
که همســرش خودش را از بالکن پرتاب کرده است. بعد از 
رســیدگی در دادگاه،قضات رای قســامه را صادر کردند و 
اولیای دم ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کردند و آنها قســم 
خوردند که شــوهر فرشته قاتل است. به این ترتیب حکم 
قصاص صادر شد اما با اعتراض متهم پرونده بار دیگر برای 

رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارجاع شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی،قاضی رحمانی از 
پدر مقتول و دو فرزندش خواست که شکایت خود را بیان 
کنند. اما قبل از آن خطاب به پدر فرشــته گفت: نوه های 
شما مادرشان را از دست دادند و حاال با قصاص پدرشان،از 
داشتن پدر هم محروم می شود. اگر برایتان مقدور است از 
قصاص گذشــت کنید. پدر فرشــته در حالی که اشک در 
چشــمانش حلقه زده بود گفت: ۵ سال است دخترم را از 

دســت داده ام و داغ فرشته همسرم را پیر کرده است. اما 
به خاطر نوه هایم از قصاص پدرشان گذشت می کنم. قاضی 
رو به پسر ۲8 ساله و دختر ۲۵ ساله فرشته گفت: با توجه 
به گذشــت پدربزرگتان شــما هنوز هم به قصاص پدرتان 
اصــرار دارید؟اولیای دم دیگر هــم به اتفاق نظر از قصاص 
گذشــت کردند. سپس متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و 
گفت: ازبزرگواری پدر همســرم و فرزندانم خیلی ممنونم. 
من همیشه آنها را دوست داشتم. اما در این پنج سال هم 
گفتم که من در قتل همسرم مقصر نبودم. با توجه تقاضای 
دیه از سوی اولیای دم ،و با توجه به دفاعیات متهم؛قضات 

دادگاه برای رسیدگی به پرونده وارد شور شدند.

متهم اصلی پرونده آتش سوزی عمدی منجر به ۴ فقره قتل 
در مجیدیه تهران قســم خورد که بیگناه است.  به گزارش 
رکنا، رسیدگی به پرونده آتش سوزی عمدی منجر به ۴ فقره 
قتل عمدی، بهمن ماه ســال ۹۳ در جریان رسیدگی قرار 
گرفت. این حادثه در یک ســاختمان 6 طبقه رخ داده بود و 
در حالی که ساختمان غرق در دود و آتش بود؛ کارشناسان 
آتش نشانی بعد از اطفای حریق این آتش سوزی را عمدی 
تشــخیص دادند.  آتش ســوزی با آتش کشــیدن عمدی 
دو خودرو و یک موتور ســیکلت کــه در طبقه منفی یک 
ســاختمان مسکونی بودند آغاز شده بود و در این حادثه به 
دلیل دود شدید ناشی از آتش ۴ نفر از اهالی ساختمان جان 
خود را از دست دادند که دو تن از آنها یک کودک خردسال 
۴ ساله و مادر بزرگ او بودند. مأموران بعد از تحقیقات فراوان 
حریق عمدی را تأیید کردند. از ســوی دیگر در بررســی ها 

مشــخص شــد ســرایداری که مدتی قبل از سوی مالک 
ساختمان اخراج شده بود، روز حادثه در حال پرسه زدن در 
اطراف ساختمان دیده شده است. عالوه  براین معلوم شد او 
ساعتی پیش از حادثه به مقابل ساختمان رفته و با صاحب 
ساختمان درگیر شده و او را تهدید کرده بود که اگر طلبش 
را نگیرد ســاختمان را به آتش می کشد. حتی چند نفر نیز 
علیه سرایدار سابق شهادت دادند که او تهدید به آتش سوزی 
کرده بود و تصمیم داشــت از مالک ساختمان انتقام بگیرد. 
به این ترتیب او بازداشت اما مدعی شد بی گناه است و نقشی 
در این آتش ســوزی ندارد. هرچند این مرد تأیید کرد که به 
خاطر طلبی که داشته و صاحب ساختمان نیز آن را پرداخت 

نمی کرده با هم مشــکالتی داشتند. در این پرونده چندین 
مظنون دیگر نیز بازداشــت شــدند و از آنها تحقیق صورت 
گرفت و سرانجام با بررســی تصاویر دوربین های مداربسته 
دو نفر دیگر نیز در لیست مظنونان اصلی قرار گرفتند. حتی 
تصاویر ثبت شــده در دوربین های مداربســته اطراف محل 
حادثه نشــان می داد که آنها دقایقی پیش از آتش سوزی در 
محل حضور داشتند. با این حال تمام آنها ادعای بی گناهی 
می کردند. که دو نفر از این افراد کســانی بودند که از قبل با 
یکی از ســاکنین اختالفاتی داشتند. آن ساکن  کار خرید و 
فروش خودرو انجام می داد و خودروهای موجود در پارکینگ 
هم از همان خودروهایی بــود که روی آنها معامله می کرد. 

دو تن از شــاکیان نام یکی از مظنونیــن را به عنوان متهم 
اصلی اعالم کردند و شــهادت دادند که او را هنگام خروج از 
ســاختمان دیده اند. در حالی که هر سه مظنون پرونده ادعا 
می کردند که نقشــی در وقوع آتش سوزی نداشتند، دادگاه 
بعد از محاکمه رای به قسامه داد و مراسم قسامه در آخرین 
جلسه دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه رسیدگی شاکیان 
پرونده بار دیگر شکایت خود را از متهمان حاضر در پرونده 
بیان کردند و یکی از متهمان را به عنوان عامل اصلی آتش 
سوزی معرفی کردند. مراسم قسامه برای متهم اصلی پرونده 
برگزار شد و شاکیان پرونده اعالم کردند که توانایی معرفی 
۵۰ شاهد به دادگاه را ندارند. بنابر این مطابق قانون در این 
مرحله از رسیدگی متهم پرونده در دفاع از خود ۵۰ بار قسم 
خورد که عامل این جنایت نیست. بعد از پایان جلسه قضات 

دادگاه برای صدور رای وارد شور شدند. 

همسرکشی با پرتاب کردن زن جوان از بالکن
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک ۲ اصلی بخش ۲ قشالقی 
۱۲ فرعی آقا/ خانم علی اکرامی فرزند حمزه نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۵6۵/86 متر مربع خریداری بدون واسطه /

با واسطه مهدی غالمرضایی ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۵ لذا 
از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی است در صورت 
عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک 
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین 
می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و 86 آیین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد 
ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر این صورت 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی 
و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.  
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صفررضوانی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنوشهر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف ۳۰ دســتگاه استخراج 
ارز دیجیتال که به صورت غیرمجاز تهیه و در ســاختمان مســکونی استفاده 

می شد، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی ولی پور گودرزی  اظهار داشت: کارآگاهان این 
پلیس از نگهداری تعدادی دســتگاه ماینر قاچاق در یکی از ســاختمان های 
مسکونی در »شهرستان لواســان« مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور 
کار قرار دادند. وی افزود: در  بررســی های اولیه مشــخص شد که فردی در 
محل مســکونی اش  که یک ســاختمان ۵ طبقه بوده   تعدادی  ماینر و نرم 
افزارهای مخابراتی در این ساختمان نگهداری و استخراج ارز می کند. رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی 
قضائی از این مکان بازدید و  ۳۰ دســتگاه ماینر غیر مجاز کشــف شد. این 
مقام انتظامی گفت: ارزش این دســتگاه ها توســط کارشناسان ۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است  و در این رابطه یک متهم دستگیر شد. 

کشف 4 میلیاردی دستگاه ماینر غیر مجاز 
در شمال تهران

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی دماوند گفت: با اشراف 
دســتگاه  اطالعاتی شــش حفار غیرمجاز در منطقه رودهن دســتگیر شدند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان تهران، شهرام شــریفی در این باره توضیح داد: حفاران غیرمجاز که از 
ماه های گذشته از طریق ورود به کانال فاضالب شهر رودهن در حال حفر یک 
تونل زیرزمینی برای رسیدن به اشــیای تاریخی بودند، با اشراف دستگاه های 
اطالعاتی دستگیر شدند.  رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دماونــد افزود: با توجه به حفاری های غیر مجاز متعــدد در این مکان و ایجاد 
مشــکالت برای شهروندان، با دســتور مقام قضایی از روز۲۲ مهرماه  با نظارت 
اداره میراث فرهنگی و سایر نهادهای مسؤول در حال بررسی محل هستند تا در 
صورت وجود شــواهد از آثار تاریخی، آن را از دسترس سودجویان خارج کنند. 
شریفی بیان کرد: حفاران غیرمجاز در فکر رسیدن به گنج، بیشترین آسیب را 

به الیه های تاریخی و فرهنگی در مناطق باستانی می زنند. 

دستگیری ۶ حفار غیرمجاز 
میراث فرهنگی در دماوند 

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ماینر های غیرمجاز به ارزش ۵۰ 
میلیارد ریال در یافت آباد خبر داد. 

ســرهنگ »جلیل موقوفه ای«  اظهار داشــت: پنجشنبه گذشته با رصد های 
اطالعاتــی و اقدامات فنی تیم عملیات کالنتــری ۱۵۱ یافت آباد یک مزرعه 
استخراج رمز ارز را در یک گاراژ شناسایی شد. به گزارش رکنا، وی افزود: تیم 
عملیات کالنتری یافت آباد پس از دریافت این اطالعات مهم با هماهنگی های 
قضائی به محل مذکور مراجعه و پس از کشف 6۱ ماینر غیرمجاز در این گاراژ 
متهم را بازداشــت کردند.  رئیس پلیس پیشگیری  تهران تصریح کرد: متهم 
پس از انتقال به کالنتری در بازجویی ها لب به اعتراف گشــود و به استخراج 
غیرقانونی رمز ارز در جنوب تهران اعتراف کرد. وی افزود: کارشناســان اداره 
برق ارزش ریالی ماینر های کشــف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعالم کردند. این 
مقام انتظامی  در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای سیرمراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شد. 

گاراژ یافت آباد مزرعه میلیاردی 
استخراج رمز ارز شده بود

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دستگیری زن و 
مردی که در غرب تهران موبایل قاپی می کردند، خبر داد. 
ســرهنگ »جلیل موقوفه ای«  اظهار داشــت: در راستای 
اجرای طرح ارتقــای امنیت اجتماعی واحد های عملیاتی 
در غرب تهران فعال بودند که گشــت انتظامی کالنتری 
۱۰۵ سنایی به یک موتورسیکلت با ۲ سرنشین مشکوک 

شدند.
 بــه گزارش رکنــا، وی افزود: مامــوران کالنتری پس از 
اقدامات اطالعاتی و گرفتن استعالم از پالک موتورسیکلت 
مذکور متوجه شدند، وســیله نقلیه مذکور سرقتی بود و 

سرنشینان آن سارقان حرفه ای غرب تهران هستند. 

ســرهنگ موقوفه ای ادامه داد: متهمان پس از مشاهده 
گشت پلیس بالفاصله متواری شدند که ماموران کالنتری 
۱۰۵ سنایی در یک تعقیب و گریز طوالنی با رعایت قانون 
بکارگیری ســالح با شلیک چند تیر هوایی ۲ سارق زن و 
مرد را بازداشــت کردند. رئیس پلیس پیشــگیری تهران  
تصریح کرد: ماموران کالنتری در بازرسی بدنی از متهمان 
۳ گوشی موبایل سرقتی کشف و سارقان در بازجویی ها به 
جرم خود مبنی بر ۲۰ فقره موبایل قاپی از شهروندان در 
غرب تهران اعتراف کردند. ســرهنگ موقوفه ای در پایان 
خاطرنشــان کرد: پرونده متهمان برای سیرمراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شد. 

زن و مرد ســارق که به طالفروشــی های غــرب تهران 
دســتبرد می  زدند، بازداشــت شــدند. به گزارش رکنا، 
ســرهنگ  محمود مالمیر رئیس کالنتــری ۱۷۹ خلیج 
فارس اظهار داشــت: با وقوع سرقت های متوالی در غرب 
تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور تیم عملیات 
کالنتری قرار گرفت. وی افزود: بنابرحساسیت موضوع تیم 
عملیات کالنتری ۱۷۹ خیلج فارس با بازبینی دوربین های 
مداربســته و رصد های اطالعاتی چهره و هویت سارقان را 

در غرب تهران شناسایی کردند. 
ســرهنگ مالمیر گفت: در بازبینی دوربین های مداربسته 
مشخص شد، ســارقان با شیوه و شــگرد کش رو زنی و 

بدل انــدازی از طالفروشــی ها در غرب تهران ســرقت 
کــرده اند. رئیس کالنتری ۱۷۹ ادامــه داد: تیم عملیات 
کالنتــری ۱۷۹ خلیج فارس پس از دریافت این اطالعات 
مهــم با هماهنگی مقام قضایی به محل مخفیگاه متهمان 
اعزام شــدند و در یک ضربتی سارقان را بازداشت کردند. 
سرهگ مالمیر تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان ۱۰۰ گرم طالی سرقتی کشف و ضبط 
کردند.  همچنین سارقان در بازجویی های پلیسی صراحتا 
به جرمم خود مبنی بر ســرقت از طالفروشــی های غرب 
تهران اعتراف کردند. متهمان پس از اعترافاتشــان جهت 

سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رسوایی زن و مرد پلید در محله خلیج فارس زن و مرد موبایل قاپ غرب تهران بازداشت شدند

پزشک قالبی در کرمان به دام افتاد. به گزارش رکنا،  فرمانده 
انتظامی شهرســتان بم از دســتگیری فردی که با مدرک 
پزشکی جعلی نسبت به ارائه خدمات درمانی به شهروندان 
اقدام می کرد، خبر داد. ســرهنگ اکبر نجفی افزود: بعد از 
شکایت تعدادی از شهروندان درباره فعالیت فردی با مدرک 
پزشکی جعلی، بررســی موضوع در دستور کار فرماندهی 
نیــروی انتظامی بم قرار گرفت. وی اظهار داشــت: بعد از 
انجام اقدامات اطالعاتی، پزشک قالبی به جرم خود اعتراف 
کرد و به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شــد. فرمانده 
نیروی انتظامی بم بیان کرد: این پزشــک قالبی که بومی 
استان کرمان نیست و مدرک کارشناسی مخابرات دارد به 
واســطه یک رابط به مدت یک هفته به صورت غیرقانونی 
مشــغول به طبابت بوده اســت. این خبر درحالی بود که 
پیگیری ایرنا برای کســب جزییات بیشتر نشان داد محل 
وقوع این رویداد در بیمارســتان دولتی شهرســتان ریگان 
رخ داده که زیرمجموعه دانشــگاه علوم پزشکی بم فعالیت 
دارد. نکته مهم اینکه دانشگاه علوم پزشکی بم می گوید این 

فرد طبابت نمی کرده بلکه در کنار »همسرش« که پزشک 
بوده حضور داشته و برخی فعالیت ها را انجام می داده است؛ 
نیروی انتظامی اما می گویــد که متهم اعتراف کرده و بعد 
از طی فرآیندهای اداری و قضایی و با دســتور دادســتان، 
متهم بازداشــت شده؛ ضمن اینکه اگر فردی طبابت نکند، 
نیاز به پوشیدن روپوش و در اختیار داشتن گوشی پزشکی 
که هنگام بازداشــت از محل کشف شــده، ندارد. به دنبال 
انتشار این خبر از سوی ناجا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بم اظهارداشــت: برخی اطالعات مربوط به خبر دستگیری 
پزشک قالبی در بم کذب است. دکتر مازیار اویسی در گفت 
وگو با ایرنا تصریح کرد: همســر فرد دستگیر شده، پزشک 
اســت و گزارشی دریافت شد مبنی بر اینکه آقایی )همسر 
پزشــک( با روپوش در کنار این خانم پزشــک می نشیند. 
اویســی ادامه داد: همکاران بنده در دانشگاه علوم پزشکی 

بم موضوع را بررســی کردند و به خانم پزشــک اعالم شد 
که همسرشان چون پزشک نیست حق پوشیدن روپوش را 
ندارد و پوشیدن روپوش پزشک در مکانی زیرنظر دانشگاه 

علوم پزشکی جرم محسوب می شود. 
وی تاکید کرد: اینکه در خبرها اعالم شــده ایشان طبابت 
می کرده کذب است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه 
داد: حدود ۲ هفته قبل قراردادی بین خانم پزشک )همسر 
متهم( و بیمارســتان ریگان منعقد شده و دستگیری متهم 
نیز حدود ۱۰ روز قبل صورت گرفته اســت. اویسی توضیح 
داد: نیــروی انتظامی به عنوان یک ارگان بعد از هماهنگی 
با دادســتان اقدام به دســتگیری این متهم کرده و اکنون 
روال قانونی در مراجع قانونی در حال طی شــدن اســت. 
وی می گوید یک پزشــک برای طبابت باید مهر خود را از 
حراســت دانشگاه علوم پزشــکی دریافت کند و همچنین 

قرارداد با دانشــگاه داشته باشد که هیچ کدام از این موارد 
با شــخص متهم صورت نگرفته است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی بم گفت: قرارداد خانم پزشــک و همسر متهم با 
دانشــگاه علوم پزشــکی بم لغو شده اســت. در ادامه اما 
فرمانده نیــروی انتظامی بم نیز گفت: پلیس ضابط قضایی 
محســوب می شــود و بدون هماهنگی قضایــی اقدام به 
بازداشــت فردی نمی کند؛ ضمن اینکه همه شواهد موجود 
اســت. سرهنگ اکبر نجفی بیان کرد: پرونده شخص متهم 
ابتدا در کالنتری تشکیل شده و سپس با معرفی به مراجع 
قضایی و مســتندات و مدارک مربوط به متهم ارائه شــده 
است. وی اظهارداشت: فرد متهم در بازجویی های به عمل 
آمــده به جرم خود اعتراف کرده و اتهــام وارده را پذیرفته 
اســت. فرمانده نیروی انتظامی بم تاکید کرد: در بازرسی از 
شخص متهم روپوش و گوشی پزشک عمومی کشف شده 
است. به گفته این مقام انتظامی شخصی که پزشک نباشد 
برای حضور در بیمارســتان احتیاجی به روپوش و گوشی 

مخصوص پزشک ندارد.

اعترافات تلخ پزشکی که با جان مردم بازی می کرد 

پــدری دختر ۲۱ ســاله خود را کشــت و درون چاه عمیق 
انداخت. 

دختر کشی این بار در رفسنجان اتفاق افتاد. به گزارش رکنا، 
روز پنجشــنبه گذشته رسیدگی به پرونده قتل دختر جوان 
در دستور کار پلیس رفسنجان قرار گرفت. در حالی که اهالی 
روستای مهمانشهر رفســنجان در جریان کشته شدن یک 
دختر ۲۱ ســاله به دست پدرش بودند؛ ماموران پلیس مادر 

این دختر را تحت تحقیقات قرار دادند و مادر این دختر اعالم 
کرد که بابت قتل دخترش،شــکایتی از همســر خود ندارد. 
مامــوران ردیابی پدر را آغاز کردند اما تا این لحظه گوشــی 
تلفن همراه پدر این دختر خاموش بوده و وی متواری است. 
یکی از اهالی روستا می گوید: دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی 

قبل با یک پســر جوان ارتباط برقرار کرده بود و چند بار با 
همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف 
بود و گفته می شود برای همین دختر خود را به قتل رسانده 
است. بعد هم جسد را درون یک چاه خیلی عمیق در اطراف 
روستا انداخت که این چاه از قنات های قدیمی است و عمق 

آن ممکن اســت بین 8۰ تا ۱۲۰ متر باشــد. ماموران اداره 
آگاهی بعد از شناسایی محل جسد اقدام به بیرون آوردن آن 
از چاه کردند. اهالی روستا می گویند که پدر این دختر جوان 
بعد از انداختن جسد دختر خود به چاه، به مادر دختر گفته 
بود که جسد را در کدام چاه انداخته و سپس فرار کرده بود. 
عده ای می گویند که پدر این دختر بعد از رها کردن جسد در 

چاه روی آن چند سنگ بزرگ هم انداخته بود.

دختر کشی در رفسنجان با انگیزه ناموسی 


