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رئیــس پلیس تهــران از انهدام بزرگترین باند دسترســی 
غیرمجاز به شــبکه های اجتماعی شهروندان و دستگیری 
اعضــای این باند خبــر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
اظهــار کرد: در پــی مراجعه چند صد نفر از همشــهریان 
تهرانی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترســی غیرمجاز 
به حساب کاربریشــان در شــبکه های اجتماعی از جمله 
اینســتاگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا 
پایتخــت قرار گرفت.وی افزود: ایــن افراد مدعی بودند که 
حســاب های کاربری آن ها مورد هجوم افراد ناشناس قرار 
گرفته و سوء استفاده شــده است به طوری که در قسمت 
پیام ها از مخاطبان و دنبال کنندگانشــان درخواست واریز 
وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی واریز شــده اســت.

ســردار رحیمی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران 
بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی های 
فنی و ســایبری موفق شــدند ردپای مجرمان را در فضای 
مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضایی 
اعضــای اصلی این باند که ۶ نفــر بودند را در یک عملیات 
غافلگیرانه در ســه نقطه خارج از تهــران بصورت همزمان 
دســتگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل کردند که تاکنون 

در بررســی های اولیه حدود ۷۰۰ پرونده مفتوح در تهران 
بزرگ شناســایی شده است و در اظهارات اولیه متهمان به 

دسترسی غیرمجاز به صفحات بیش از ۳ هزار نفر از کاربران 
اینستاگرام در کشــور اقرار کردند که بررسی های تکمیلی 

در حال انجام اســت.این مقام پلیس بیان داشت: مجرمین 
پس از حضــور در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر 
جای نگذاشــته اند، همه چیز را انــکار می کردند، اما پس 
از مشــاهده ی ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس 
به جــرم خود اقرار نمودند و بیان داشــتنند اکثر قربانیان 
مــا افرادی بودند که از رمز های ســاده و قابل حدس نظیر 
شماره تلفن همراهشان استفاده می نمودند.سردار رحیمی 
با اشاره به لزوم فعالســازی تایید هویت دومرحله ای برای 
حســاب های کاربری شــبکه های اجتماعی به شهروندان 
توصیه کــرد: در هنگام فعالیت در شــبکه های اجتماعی 
تنظیمــات امنیتی و حریم خصوصــی را رعایت کنند و از 
در اختیار گذاشــتن اطالعات حســاب کاربــری خود به 
دیگران خودداری کنند، همچنین در صورتی که پیامی در 
شبکه های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی 
بر درخواست واریز وجه دریافت کردید حتما از طرق دیگر 
نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را 
قبل از واریز وجه احراز کنید و در صورت مواجهه با هرگونه 
 موارد مشــکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی و یا 
طی تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

راز شیطانی مامور پمپ بنزین در تهران فاش شد انهدام بزرگترین باند دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی شهروندان
سارق میانسالی که تحت پوشش مامور پمپ بنزین در محدوده انقالب محتویات 
داخل خودرو ســرقت می کرد، بازداشــت شــد.به گزارش رکنا، مهرماه با وقوع 
سرقت های های متوالی محتویات خودرو در خیابان انقالب رسیدگی به موضوع 
با دستور بازپرس پرونده در دستور کار ماموران ۱48 انقالب گرفت. تیم عملیات 
کالنتری با حضور در صحنه های وقوع جرم متوجه شدند متهم با پوشش مامور 
پمپ بنزین در غرب تهران به محتویات داخل خودرو های شــهروندان دستبرد 
زده است.ماموران پلیس با بازبینی دوربین های مداربسته و اقدامات فنی چهره و 
هویت متهم سابقه دار را شناسایی کردند. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه یکشنبه 
هجدهم مهرماه تیم عملیات کالنتری ۱48 انقالب در حال گشت زنی بودند که 
متهم را هنگام سرقت در خیابان انقالب مشاهده و او را دستگیر کردند.سارق پس 
از انتقال به کالنتری در بازجویی ها به جرم خود مبنی بر سرقت محتویات داخل 
خودر در غرب تهران بخصوص خیابان انقالب اعتراف و دلیل سرقت هارا نیاز مالی 
عنوان کرد.بنابراین گزارش، با تائید سرهنگ » چنگیز ایدون » رئیس کالنتری 
۱48 انقالب پرونده متهم جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرف شد.

ادامه تجهیز لباس  ماموران پلیس به دوربین
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا از ادامه اجرای طــرح تجهیز مأموران عملیاتی و 
میدانی پلیس به دوربین البســه خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی در گفت و 
گو با ایسنا درباره بررسی های صورت گرفته برای تجهیز البسه پلیس به دوربین، 
اظهار کرد:  در راســتای تجهیز پلیس به فناوری، اقداماتی باید انجام می شــد و 
در همین راســتا طرحی تحت عنوان مجهز کردن مأموران به دوربین البســه 
در دســتور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و بخــش اول آن که واگذاری حدود 
4۰۰۰ دوربین بود، انجام شد. معصوم بیگی گفت: بررسی میدانی صورت گرفت 
و بازخوردگیری انجام شــد که ببینیم تاثیر این دوربین بر مأموریت، صیانت از 
کارکنان، استانداردســازی رفتار و نظارت میدانی به چه شــکل بوده است که 
بازخورد آن مثبت بود. بخش دوم عملیاتی شــد و در حال انجام اســت.رئیس 
پلیس پیشــگیری ناجا ادامه داد: البته این طرح مرحله به مرحله صورت خواهد 
گرفت و طبیعی است که تا انتهای کار که همه ماموران عملیاتی و میدانی مجهز 

به دوربین البسه شوند، ادامه پیدا می کند تا نهایی شود.

دستگیری عامل شهادت مامور نیروی انتظامی آبادان
فرمانده انتظامی شوش از دستگیری عامل شهادت مامور نیروی انتظامی سرگرد 
»مهدی آزمون« خبر داد.ســرهنگ روح اهلل یاری زاده اظهار کرد: در پی شهادت 
مدافع نظم و امنیت ســرگرد »مهدی آزمون« در ۱۶ شهریورماه سال جاری در 
شهرستان آبادان، از همان لحظات اولیه پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان 
خوزســتان تالش های ویژه ای را برای دستگیری عامل این جنایت آغاز کردند.

به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی با بیان اینکه ماموران پلیس 
اطالعات با کار اطالعاتی و استفاده از روش های نوین کشف جرم مخفیگاه عامالن 
این حادثه را در شهرستان شوش شناسایی کردند، افزود: ضمن هماهنگی قضائی، 
تیم های عملیاتی پلیس متشــکل از یگان هــای انتظامی و تخصصی فرماندهی 
انتظامی شوش پس از درگیری مسلحانه، یک نفر از اعضای این باند را به هالکت 
رساندند و دو نفر دیگر نیز به ضرب گلوله زمین گیر شدند.فرمانده انتظامی شوش 
با بیان اینکه در ادامه این عملیات دو نفر دیگر از اعضای این باند دستگیر شدند، 
تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح جنگی کالشینکف 
به همراه ۵ تیغه خشــاب و ۱۰۱ عدد فشنگ جنگی، یک قبضه سالح شکاری 

شورشی به همراه ۵ فشنگ مربوطه و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

مصدومیت یک کارگر در پی ریزش چاهی در درکه
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مصدومیت 
یک تن در پی گرفتار شــدنش در چاهی در محدوده درکه خبر داد.سید جالل 
ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: ساعت ۹:۱۰ دیروز یک مورد 
حادثه گرفتار شــدن در چاهی  در درکه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران اطالع داده شــد که بالفاصله پس از آن گروه 
نجات شــماره ۱۶ که در ایســتگاه ۶4 مستقر هستند به محل اعزام شدند. وی 
گفت:  به محض رسیدن به محل آتش نشانان مشاهده کردند که در طبقه منفی 
یک ساختمانی مســکونی، یک حلقه چاه حدود  ۱8 متری واقع شده است که 
دو کارگر با تابعیت افغان با حدود ۳۰ ســال سن، در محل فعالیت داشتند. وی 
افزود:  طبق مشــاهدات یکی از چاه های مجاور به یکبار دیواره آن تخریب شده 
و محتویــات آن به داخل چاهی که کارگران در آن مشــغول به کار بودند وارد 
شــده بود. در این حادثه یکی از کارگران موفق شده بود خود را نجات دهد اما 
کارگر دیگر در انتهای چاه گرفتار شده بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
اظهار کرد:  هیچ اثری از کارگر نبود و صدای از او شنیده نمی شد. با انجام ایمن 
سازی های الزم آتش نشانی وارد چاه شد و پس از مدتی تالش این کارگر افغان 
را به ســطح چاه منتقل کردند. این فرد خوشــبختانه زنده بود و حداقل آسیب 
دیدگی را داشت.  این عملیات در ساعت ۱۰:۱۷ دقیقه عملیات به پایان رسید.

اخبار کوتاه

مومنی گفت: با وجود این که حدود ۷۰ درصد معتادان متجاهر ســاماندهی شدند، 
اما باز هم کافی نیست.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسکندر مومنی دبیر کل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهمین نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی 
مبارزه با مواد مخدر و بررســی تحوالت کشور افغانستان و پیامد های آن در عرصه 
مبارزه صبح امروز اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس احکام شرع و اصول 
پایدار جمهوری اســالمی با تمام ابعاد مواد مخدر مبارزه اعم از تولید، ورود و قاچاق 
مبارزه می کند و برایش تفاوتی ندارد که این مواد مخدر کدام انســان از انسان های 
کره زمین را گرفتار کند. بر اساس آمار های رسمی سازمان ملل ۹۰ درصد کشفیات 
تریاک جهــان ۷۲ درصد موفین و ۲۰ درصد هروئیــن جهان مربوط به جمهوری 
اسالمی ایران است.مومنی گفت: بیش از ۳ هزار درگیری با قاچاقچیان داشتیم و 4 
نفر از فرزندانمان به شهادت رسیده و بیش از ۱۰ نفر مجروح شدند. هزار و صد و ۷۷ 
تن انواع مخدر در ســال گذشته کشف شد، در سال های مبارزه با مواد مخدر قریب 
به 4 هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در این عرصه تقدیم شدند.دبیر کل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بیان کرد: مبدا قاچاق مواد کشور همسایه شرقی، ایران و چند کشور دیگر 
مسیر هایی هستند که قاچاق مواد مخدر در آن رخ می دهد. چطور جمهوری اسالمی 
هزار و صد و ۷۷ تن مواد کشف می کند، اما کشور دیگر حدود ۲ تن کشف می کند 
آیا مواد در این کشور ها پرواز می کند؟ یکی از قاچاقچیان بین المللی می گفت چرا 
شــما تا پای جان ایستادگی می کنید مشکل ما کشور شــما است ما به راحتی از 
کشــور های دیگر با پرداخت حق الســهمی از آن ها مواد را عبور می دهیم. اسناد و 

یافته های مســتندی وجود دارد که نشــان می دهد جمهوری اسالمی ایران در چه 
جایگاهی است. ظرف ۲ و ۳ سال گذشته چندین تقدیر از سوی سازمان ملل برای 
مبــازره با مواد مخدر از ما صورت گرفت. بنده به مقامات آذربایجان توصیه می کنم 
حداقل اخبار مردم خود را جدی بگیرید.وی افزود: علی رغم تحمل تحریم و کرونا به 
گفته سازمان ملل متحد تالش ما نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر نیز شده است. ما 
امیدواریم تقدیر های سازمان ملل و ... فقط زبانی نباشد و آنها به روند مبارزه با مواد 
مخدر کمک کنند.مومنی بیان کرد: ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر یک ساختار 
پیشرفته ای است که تمام ارکان کشور در آن دخیل هستند. بیش از ۱۰ سازمان و 
وزارت خانه در آن دخیل و رئیس ستاد مقام ریاست جمهوری است و موفقیت کسب 
شــده حاصل تالش تمامی این سازمان ها، نهاد، وزارت هایی مانند وزارت کار  است 
, همکاری خوبی نیز با دادگستری و زندان وجود دارد.دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اظهار کرد: ما در حوزه های درمان، پیشگیری، توانمند سازی و مهارت آموزی 
فعالیت داریم. در حوزه معتادان متجاهر تا سال ۹۷ در تهران 4 هزار ظرفیت داشتیم 
که در یک اقدام جهادی این ظرفیت به ۱۶ هزار نفر رســید و در سال جاری در آن 
واحد در مقاطعی ۱۶ هزار نفر در مراکز  نگهداری می شدند و در حال حاضر از ۱۲ 
هزار معتاد نگهداری می کنیم. ۱8 مرکز نگهداری جدید در این سه سال راه اندازی 
شده اســت.وی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد معتادان متجاهر ساماندهی 
شده اند، اما این موضوع یک موضوع نمود ندارد، زیرا اگر مردم در خیابان ۲ نفر معتاد 

هم ببینند اثر روان نا مناسبی خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ از ارائه آموزش های 
مربوط به مقابله با خودکشــی به مامــوران کالنتری ها خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: پلیس 
پیشگیری در زیر مجموعه های مختلف به شکل شبانه روزی 
خدمات مختلفی را به مردم ارائه می دهد به طوری که از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 8۰۰ طرح مختلف در سطح محلی و 
شهر تهران به اجرا درآورده است.وی ادامه داد: از ابتدای سال 
جاری تا امروز مجموعا ۱۲۹ طرح امنیت و آرامش، هفت طرح 
رعد، ســه طرح صاعقه و یک طرح مشترک با پلیس آگاهی 
اجرا شده و مابقی طرح ها نیز جزء طرح های محلی و موضوعی 
بوده است.وی با بیان اینکه عملیات های پلیس پیشگیری بر 
مبنای تحلیل جغرافیایی جرم درشــهر انجام می شود گفت: 
حضور در مترو، پارک ها، کوهســتان، تفرجگاهها و حضور در 
ســطح محالت و .... از ماموریت های پلیس پیشگیری است.

موقوفه ای در ادامه به آمار عملکرد پلیس پیشــگیری اشاره 
کرد و گفت: آنچه اشــاره می کنم صرفا اقداماتی است که در 
پلیس پیشگیری انجام شده و از ابتدای سال ۱4۰۰ تا به امروز 
۱۲ هزار و 88۰ خرده فروش مواد مخدر را دســتگیر کرده  و 

۲4 هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر نیز جمع آوری و به کمپ های 
ترک اعتیاد مراکز بازپروری معرفی شده است.وی با بیان این 
که از این افراد 8۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط 
شده است گفت: کشف این مواد نه به شکل محموله ای بلکه 
به شــکل گرم به گرم و سانت به سانت بوده و مجموع آن به 
8۳۰ کیلوگرم رسیده است.وی با بیان این که از ابتدای امسال 
تاکنون ۵۵۰ تن از ارازل و اوباش نیز دســتگیر شــده است 
گفت: در حوزه وقوع سرقت نیز شاهد افزایش هفت درصدی 
کشفیات وقوع ســرقت در مجموعه پلیس پیشگیری بودیم 
در مجموعه جرایم نیز بنابر آماری که ســردار رحیمی اعالم 
کردند سهم تهران از  از ۲۹.۵ درصد در چهار سال گذشته به 
۱۹.۵ درصد در ســال جاری رسید.وی از راه اندازی »قرارگاه 
جلب« در مجموعه پلیس پیشــگیری خبر داد و گفت: این 

قرارگاه برای دســتگیری مجرمین حرفه ای تشکیل شده که 
حکم جلبشان صادر شده اما به دلیل متواری بودن و...، امکان 
دستگیریشان وجود نداشت. از زمان فعالیت این قرارگاه 4۷۰ 
مجرم حرفه ای که تحت تعقیب بودند شناســایی و دستگیر 
شدند.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ به موضوع تعالی 
رفتار ماموران پلیس نیز اشــاره کرد و گفت: در سال جاری 
میزان شــکایت از پلیس پیشگیری 8۶ درصد کاهش داشته 
است که این نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز طرح »تعالی 
رفتار« در مجموعه پلیس پیشــگیری است. البته اگر خدایی 
نکرده رفتار نامناسبی از ســوی همکارانم با شهروندان شده 
باشــد از مردم عذرخواهی می کنم که البته مردم بدانند این 
موارد به دلیل حجم باالی کار و سختی های کار است.رئیس 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ از مراجعه بیش از یک میلیون 

نفر به کالنتری ها طی هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: طی 
همین مدت یک میلیون و 4۹۷ ماموریت از سوی واحدهای 
۱۱۰ مرتبط با پلیس پیشگیری در پایتخت اجرا شده است، 
به طور میانگین بین ۷۵۰۰ تا 8۰۰۰ ماموریت روزانه از سوی 
پلیس پیشــگیری در تهران اجرا می شــود. موقوفه ای شمار 
پرونده های تشــکیل شــده در مجموعه کالنتری ها را ۳۷۱ 
هزار و ۱4۰ مورد از ابتدای ســال جاری تاکنون اعالم کرد و 
گفت: همچنین 84 درصد از پرونده های انجام شده به دوایر 
اجتماعی منجر به صلح و ســازش شــده است.وی در پاسخ 
به پرسشــی درباره حضور پلیس در موارد اقدام به خودکشی 
اظهار کرد: موارد زیادی از خودکشــی با حضور همکارانمان 
جلوگیری شده اســت آموزش مقابله و نحوه منصرف کردن 
افراد از این اقدام جزو آموزش هایی اســت که به ماموران ما 

داده می شود.
موقوفه ای درباره میانگین زمان ماموریت های پلیس ۱۱۰ نیز 
گفت: زمان اســتاندارد میانگین ۱۵ دقیقه است اما در تهران 
میانگین حدود ۷ دقیقه است و البته با تاکیدات سردار فرمانده 

انتظامی تهران بزرگ این عدد کمتر نیز شده است.

دو مرد و یک زن که با نقشــه از پیش طراحی شده به خانه 
پیرمرد پولدار رفته و پس از قتل او، دســت به سرقت اموال 
میلیــاردی ازده بودنــد در دادگاه کیفــری تهران محاکمه 
می شــوند. به گــزارش رکنا، اولیای دم که خارج از کشــور 
هستند برای آنها حکم قصاص خواسته اند. رسیدگی به این 
پرونده از  ۳۱ شهریورماه سال ۹۹ به دنبال ناپدید شدن مرد 
8۵ ســاله ای به نام عزت آغاز شد.دختر وی  که به پلیس 
آگاهی رفته بود گفت: پدرم قناد و آشپز است و به تنهایی در 
خانه اش در شرق تهران زندگی می کند .خواهر و برادرهایم 
ساکن خارج از کشور هستند و من کرج زندگی می کنم. من 
همیشه به پدرم سر میزدم اما به خاطر شیوع بیماری کرونا 
کمتر به خانه او می رفتم و بیشتر تلفنی با او در تماس بودم.  
حاال چند روز اســت با او تماس گرفته ام اما کســی پاسخ 
نمی دهــد. هم محله ای ها می گویند چند روز پیش پدرم را 
در پارک دیده اند .اما بعد از آن کسی از او خبری ندارد .من 
میترسم بالیی ســر پدرم آمده باشد. به دنبال اظهارات این 
زن ماموران آگاهی به خانه ویالی پیرمرد تنها رفتند و پس 
از گشــودن در متوجه شدند به خانه او دستبرد زده شده و 
همه وسایل به هم ریخته است .دخترعزت می گفت پدرش 
۱4 تخت فرش ابریشم و ۲۰۰ سکه طال و مقدار زیادی پول 
در خانه داشته که همه آنها سرقت شده است .با افشای این 

ماجرا در حالی که فرضیه کشــته شدن مرد تنها با انگیزه 
ســرقت قوت گرفته بود تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز 
شد و پلیس دریافت از کارت عابر بانک عزت  سرقت شده و 
یک زن و مرد با آن  مقدار زیادی داروی بدنسازی  و تعدادی 
گوشی موبایل تهیه خریده اند. ماموران پلیس به مغازه های 
موردنظر رفتند و به پرس و جو از صاحبان مغازه پرداختند 
.آنها می گفتند یک زن و مرد در حالی که ماســک و شیلد 
به صورت داشته اند با کارت عابر بانک از آنها خرید کرده اند. 
یکی از فروشنده ها گفت هنگامی که در یک لحظه این زوج 
ماسک خود را از روی صورتشان برداشته اند چهره آنها را به 
خاطر سپرده است .با اظهارات این مرد، او به پلیس آگاهی 
رفت و به چهره نگاری رایانه ای پرداخت و توانســت تصویر 
فرضی این زوج را به پلیس ارائه دهد. این تصویر به صاحبان 
مغازه هایی که این زوج از آنها خریده کرده بودند  ارائه و یکی 
از متهمان به نام ایمان ردیابی و بازداشــت شد .این مرد که  
سابقه کیفری در پرونده اش داشت مدعی بود کارت را  یکی 
از دوستانش به نام بهزاد به  او داده و او و همسرش با کارت 
خرید کرده اند.در حالی که چهار ماه از ناپدید شدن مرد تنها 
گذاشــته بود بهزاد  ردیابی و بازداشت شدند و پرده از قتل 
مرد تنها با همدستی ایمان و همسرش سمانه برداشت. وی 
گفت پس از قتل پیرمرد جسدش را در جاده تلو رها کرده اند 

.با اطالعاتی که متهمان  به پلیس داده بودند روشــن شده 
۲8 شهریورماه جسد مجهول الهویه پیرمرد در جاده تلو پیدا 
و به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شده است. با افشای این 
ماجرا دختر عزت  به سردخانه پزشکی قانونی رفت و جسد 
پدرش را شناســایی کرد. بهزاد در بازجویی ها گفت: من با 
همسرم و بهزاد نقشه سرقت از خانه  پیرمرد را کشیدیم. ما 
به بهانه اینکه برای مجلسی مجلل به دنبال آشپزی حرفه ای 
می گردیم به خانه او رفتیم و او را به بهانه ای ســوار ماشین 
کردیم و به جاده تلو بردیم.ما  در آنجا بعد از اینکه کارت عابر 
بانک و رمزش را از او  گرفتیم  او را با  بند کیف خفه کردیم 
.سپس به خانه برگشتیم و پول و طالها را سرقت کردیم .اما 
ایمان  و همسرش سرم را کاله گذاشتند  و به دروغ گفتند 
کارت عابر بانک مقتول را  موقع انداختن جسد در جاده تلو 
گم کرده اند اما بعدها متوجه شــدم آنها از کارت عابر بانک 
پیرمرد پول برداشت کرده بودند. ایمان ۳۳ ساله نیز به قتل 
با همدستی همســر ۳8 ساله اش اعتراف کرد و گفت: چند 
ماه قبل یخچال خانه مان خراب شــده بود. اتفاقی شــماره 
بهزاد را در اینترنت پیدا کــردم و با او تماس گرفتم. وقتی 
او بــرای تعمیر یخچال به خانه ما آمــده بود با او درد و دل 
کردم و به او گفتم وضع  مالی بدی دارم. همسرم  قبال یکبار  
ازدواج کرده و دو فرزند داشت اما با این وضعیت من عاشق 

او شدم و با ازدواج کردم .اما زندگی سختی داشتیم.  پس از 
مدتی رابطه دوستانه من و بهزاد شکل گرفت و او گفت نقشه 
ســرقتی در سر دارد.او می گفت  پیرمردی را می شناسد که 
ســالها قبل با او همسایه بوده و فرزندان پیرمرد در خارج از 
کشور هستند  و  ما می توانیم به راحتی نقشه سرقت از خانه 
او  را اجرا کنیم .وی ادامه داد: من و همسرم به همراه بهزاد 
طبق نقشه به خانه پیرمرد رفتیم و بهانه ای او  را سوارماشین 
کردیم. و به جاده تلو کشاندیم ما آنجا با همدستی هم او را 
کشتیم و جســدش را رها کردیم. سپس به خانه برگشتیم 
و با کلید در را گشــودیم و پول ، طال ،ســکه  و فرشــهای 
ابریشــمی را دزدیدیم.  اما  ما ســر بهزاد کاله گذاشتیم و 
به دروغ گفتیم کارت عابر بانــک را گم کرده ایم .به دنبال 
اعتراف های سه متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به جرم 
آنها رسیدگی شــود. این در حالی است که اولیای دم برای  

آنها حکم قصاص خواسته اند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعالم کرد

دستگیری ۴۷۰ مجرم حرفه ای تحت تعقیب

نقش یک زن در قتل پیرمرد تنها فاش شد 
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قیمت پایه کارشناسی
کل - ریال

مبلغ سپرده شرکت 
شرایط پرداخت در مزایده

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۱
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۱۹ خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۲
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۰خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۳
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۱خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار 4
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۲خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۵
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۳خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۶
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲4خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۷
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۵خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار 8
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۶خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۹
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۷خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۱۰
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۱۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲8خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۱۱
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۱۰/۰8۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰4/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۲۹خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۱۲
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰48۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۳۰خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

 مساوی ماهیانه

شهر محمدیه ناحیه شهری مهرگان بلوار ۱۳
۵۰ درصد نقد الباقی ۳ قسط ۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰48۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲4 مترمربعزمین تجاریقطعه A۳۱خاتم االنبیاء مطابق نقشه و  کروکی پیوست 

مساوی ماهیانه

تاریخ انتشار نوبت اول: مورخ 1400/7/28
روابط عمومی شهرداری محمدیهتاریخ انتشار نوبت دوم: مورخ   1400/8/05 

کشف بیش از هزار تن مواد مخدر در سال گذشته

رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا ناجا درباره تماس های خارجی 
که با شماره های ناشناس با هموطنان تماس گرفته 
می شود، توضیحاتی داد.سرهنگ علی محمد رجبی 
در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تماس 
از دســت رفته خارجی که با شماره های ناشناسی با 
هموطنان داخل کشــور تماس برقرار می شود، اظهار 
کرد: تماس های از دســت رفته خارجی یک شــیوه 

کالهبرداری است.وی افزود: کالهبرداران بین المللی 
از طریق شــماره های خارج از کشور با شماره ای در 
داخل تماس می گیرند و پس از مدت کوتاهی تماس 
را قطع می کنند.سرهنگ رجبی تصریح کرد: برخی 
افراد از روی عادت پس از مشــاهده تماس از دست 
رفته بدون توجه به شــماره بــا آن تماس می گیرند.

وی افزود: این تماس هــا زمانی که با اپراتور خارجی 
برقرار می شــود هزینه بســیار زیادی را به مشترک 

تحمیل می کند و در سمت مقابل هیچ گونه هک یا 
نفوذ به تلفن همراه توسط این تماس ها رخ نمی دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجــا تاکید کرد: هموطنــان در صورتی 
که با شــماره های ناشــناس خارجــی تماس هایی 
دریافــت کردنــد، به هیــچ عنوان بــه این تماس ها 
 پاســخ ندهند تا از تحمیل شــدن هزینه های گزاف 

برخود جلوگیری کنند.

ماجرای تماس های خارجی با شماره های ناشناس چیست؟

رئیس پلیس فتا ناجا از برگزاری اولین رزمایش سراســری همیاران سایبری پلیس 
فتا در هفته ناجا خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری 
کشــور در تشریح این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری اولین رزمایش سراسری 
همیاران ســایبری پلیس فتا )همزمان با هفته ناجا(، همکاری همیاران سایبری و 
آحاد جامعه در ارتقاء فرهنگ سایبری و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری بوده 
است.وی ادامه داد: این رزمایش در محورهای تولید محتواهای آموزشی سایبری در 
قالب متن، داده نما، پوستر، فیلم، انتشار محتوا پیشگیرانه در فضای مجازی، تهیه و 
تدوین مقاالت علمی، تولید نرم افزارهای سایبری، برگزاری کارگاه های سواد فضای 
مجازی و ... توسط همیاران سایبری در سراسر کشور با راهبری پلیس فتا به صورت 
متمرکز و مدیریت پلیس فتا اســتان ها صورت پذیرفت.رئیس پلیس فتا ناجا اظهار 
کرد: از ویژگی های مهم این رزمایش انجام ۱۰۰درصدی رزمایش توســط همیاران 
سایبری بوده که آموزش های الزم را در پلیس فتا کسب کرده بودند.این مقام ارشد 

انتظامی افزود: اســتفاده از ظرفیت همیاران سایبری جهت ارتقاء امنیت در فضای 
مجازی و مشارکت افراد متخصص و فنی، اصحاب رسانه، دانش آموزان و عامه مردم 
در راســتای ایجاد فرهنگ خود حفاظتی عمومی در برابر تهدیدات فضای مجازی و 
ارتقای فرهنگ سایبری جامعه یکی از اولویت های پلیس فتا است.براساس گزارش 
پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ، وی با بیان اینکــه عالقه مندان فعالیت در فضای 
ســایبر می توانند با مراجعه به ســایت پلیس فتا یا پلیس فتای محل زندگی خود 
پــس از ثبت نام و عضویت در زمینه های برگزاری کارگاه های آموزشــی، طراحی و 
تولید تیزر و انیمیشن، انتشار محتوای پیشگیرانه سایبری، ارسال مقاالت و آخرین 
یافته های علمی، برگزاری همایش ها و ســمینارهای علمی و ... در راســتای تحقق 
امنیت پایدار فضای مجازی یاور پلیس فتا باشند، خاطرنشان کرد:راه اندازی شبکه 
اجتماعی همیاران سایبری برای تعامل بیشتر در فضای مجازی با همیاران سایبری 

در دستور کار است.

راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران سایبری پلیس فتا


