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رئیس پلیس فتا ناجا نســبت به کالهبرداری افراد شــیاد 
با عنوان دعانویســی و رمالی در فضا مجازی به شهروندان 
هشــدار داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ 
دوم علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری 
از جرائم ســایبری پلیس فتا ناجا گفت: دعانویسی، رمالی، 
فالگیری و ... یکی از شــگرد های کالهبرداری از کاربران در 
فضای مجازی اســت که متاســفانه علی رغم رشد و توسعه 
تکنولوژی و باال رفتن ســطح تحصیالت در جامعه، باز هم 
افرادی هســتند که سراغ این افراد بروند.وی یادآور شد: در 
چند ســال اخیر با توجه به همه گیری ویروس کرونا، شاهد 
افزایش فعالیت این شیادان در فضای مجازی هستیم که با 
ایجاد صفحات جعلی در شــبکه های اجتماعی و به صورت 
ناشــناس اقدام به فعالیت می کنند؛ بنابراین اعتماد به این 
افراد می تواند کاربران را متحمل ضرر های مالی کند.سرهنگ 
رجبی ادامه داد: این افراد دارای فن بیان خوبی بوده و خود را 
فردی متبحر و کارآمد قلمداد می کنند و با تبلیغات گسترده 
تحت عنوان رفع مشکالت خانوادگی و زناشویی، طلسم بچه 
دار شــدن، دستیابی به ثروت و ... افراد را ترغیب به گرفتن 
فال و دعانویســی کرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری 
از کاربران می کنند.رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از 
جرائم ســایبری پلیس فتا درباره نحــوه عملکرد این افراد 
اظهار داشــت: این کالهبرداران با ارائه یک شماره حساب 
که اغلب بی هویت اســت، از قربانیان می خواهند پول را به 

حساب اعالمی آن ها واریز کنند تا نسخه رمالی یا دعانویسی 
را دریافت کننــد.وی درباره بعد دیگری از این کالهبرداری 
بیان کرد: همیشه این موضوع به دریافت مبلغی از کاربران 
ختم نمی شود و این کالهبرداران با سوءاستفاده از ناآگاهی 
افــراد، آن ها را به صفحات فیشــینگ هدایت کرده و اقدام 

به ســرقت اطالعات کارت اعتباری آن ها و سوءاستفاده های 
مالی می کنند.سرهنگ رجبی در ادامه از شبکه های اجتماعی 
اینســتاگرام، تلگــرام و کالب هاوس به عنوان بســتر های 
فعالیت این کالهبرداران نام برد و به شهروندان توصیه کرد: 
از اعتماد نابجا به افراد ناشــناس در شبکه های اجتماعی و 

افشــای اطالعات خانوادگی خودداری و برای حل مشکالت 
خود به مشــاوران و متخصصان مجــرب مراجعه کنند.وی 
همچنین از ترویج مسائل خرافه در شبکه های اجتماعی به 
عنوان یکی از شگرد های این شیادان نام برد و گفت: کاربران 
باید با تقویت باور های دینی و افزایش ســواد ســایبری، راه 
سوءاستفاده و سودجویی را از کالهبرداران بگیرند.سرهنگ 
رجبی به شهروندان توصیه کرد که هشدار های پلیس فتا را 
جدی بگیرند و در صورت اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی یا پیام رســان های موبایلــی موضوع را از 
www.cyberpolice. طریق وبسایت پلیس فتا به نشانی
ir بخــش ارتباطات مردمی گزارش کنند. همچنین نیروی 
انتظامی نسبت به تغییر سرشــماره پیامکی قوه قضاییه و 
کالهبرداری های احتمالی درباره این موضوع، به هموطنان 
هشدار داد.سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا در گفتگو 
با  باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: از ۶ آذر امســال، 
کلیه پیامک های ارســالی از طرف سامانه های قضایی مرکز 
شامل ثنا، ابالغ، نظر ســنجی، اطالع رسانی و ... به صورت 
پیامک و با نام ADLIRAN به دست مخاطبان می رسد.

به گفته ســرهنگ رجبی، هرگونه پیامکی از سرشماره های 
دیگر به ویژه مواردی که شــامل لینک هایی برای پرداخت 
 مبالغ به عناوین مختلف و به حســاب های بانکی ناشناس، 

کالهبرداری است.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری در فضای مجازی با عنوان رمالی و دعانویسی
مرگ مرموز نوزاد 3 روزه در بیمارستان تهران

نوزاد 3 روزه تهرانی در بیمارســتان به طرز مرموزی جان خود را از دســت 
داد.به گزارش رکنا، تیرماه امســال رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک یک 
نوزاد با شــکایت پدر او در جریان رسیدگی قضایی قرار گرفت.در حالی که 
در گواهی فوت نوزاد،علت فوت نارســایی حاد تنفسی متعاقب عفونت ریوی 
ناشی از آسپیراســیون عنوان شد، به دنبال شــکایت پدر نوزاد کمیسیون 
پزشــکی برای بررسی این شکایت تشــکیل شد.محسن سیفی،پدر نوزاد به 
رکنا گفت: فرزندم 19 تیر ماه به دنیا آمد و نوزاد ســالمی بود.18 ســاعت 
بعد از تولدش او را به ان آی سی یو منتقل کردند.خواهر من کارمند اداری 
همان بیمارســتانی بود که فرزندم آنجا متولد شد.وقتی دلیل انتقال فرزندم 
به ان آی ســی یو را پرســیدم خواهرم گفت فرزندمان شــیر نمی خورده و 
احتمال افت قند وجود داشت.بعد از من خواست به تصمیم پزشکان اعتماد 
کنم.من بارها دلیل اصلی علت انتقال فرزندم به ان آی سی یو را جویا شدم 
اما تــا همین االن هم دلیل موجهی به من ارائه نداده اند.ســیفی در ادامه 
گفت: کمیسیون پزشکی عقیده دارد آپگار )یا همان آبکار( نوزاد نرمال نبوده 
اســت.آپگار آزمایشی است که بعد از تولد از نوزاد می گیرند و همه پزشکان 
می گویند که اگر آپگار بین 7 تا 10 باشــد نرمال است. از طرفی کمیسیون 
گفته که نوزاد به دلیل وضعیت نامناســب آپگار بالفاصله به ان آی سی یو 
منتقل شــده که مدارک بیمارســتان نشــان می دهد که بعد از 18 ساعت 
منتقل شــده است.پدر این نوزاد در آخر گفت: پرســتار باالی سر نوزاد ما 
خوابش برده بود و آسپیراسیون به دلیل برگشت شیر بوده است.اگر 2 دقیقه 
زودتر کســی به فرزندم مراقبت می کرد االن زنده بود.رسیدگی به شکایت و 

ادعای پدر این نوزاد در مراجع قانونی در جریان است.

نجات دختر ۱3 ساله از داخل نهر آب 
ماموران آتش نشــانی پنج شــنبه شب گذشــته، دختر 13 ســاله ای را که 
براثر بی احتیاطی داخل نهر آب در محدوده شــیخ بهایی ســقوط کرده بود 
نجات دادند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پس از بارش شدید باران 
و باالآمــدن آب نهر های معابر شــهر تهران، دختر 13 ســاله ای در اثر بی 
احتیاطی و رهاکردن دست مادرش داخل نهر آب افتاد.پس از سقوط دختر 
به نهر آب این دختر در حالیکه آب حدود ۴00 متر وی را با خود در مسیر 
نهر کشیده بود با حضور به موقع نیرو های شهرداری ناحیه یک منطقه 3 و 
عوامل آتش نشــانی نجات داده شد.در این حادثه که در خیابان شیخ بهایی 
منطقه 3 رخ داد این دختر از ناحیه پا و سر دچار آسیب دیدگی جزئی شد.

برخورد سنگ با خودروی پراید جان 
یک شهروند را گرفت 

به دلیل سقوط سنگ در بزرگراه یادگار امام )ره( و پس از باعث ایجاد تصادف 
زنجیره ای، یکی از شهروندان کشته شد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، 
پس از سقوط ســنگ در نزدیکی خروجی بزرگراه شــیخ فضل اهلل منجر به 
ایجاد تصادف زنجیره ای و کشته شدن راننده یک دستگاه خودروی سواری 
پراید شــده اســت.با توجه به وقوع حادثه، این که اتفــاق تعمدی بوده یا 
ســنگ های پل یادگار امام )ره( بر روی خودرو های عبوری ریخته شده، در 

حال بررسی است.

واژگونی اتوبوس اصفهان - بندر عباس در شهربابک
رئیــس اورژانس کرمان گفت: ســاعت 2:22 بامداد دیــروز  در پی گزارش 
واژگونی اتوبوس اصفهان به بندر عباس در کیلومتر 3۵ محور شــهربابک به 
سیرجان، ســریعاً ۶ تیم فوریت های پزشکی با همکاری مرکز درمانی ذوب 
مس خاتون آباد به محل حادثه اعزام شــدند.محمد صابری اظهار کرد: این 
حادثه 1 کشــته و 17 مصدوم برجای گذاشــت کــه 3 نفر در محل حادثه 
درمان سرپایی شدند و 1۴ نفر بعد از دریافت اقدامات درمانی مناسب توسط 
تیم های فوریت های پزشکی به بیمارســتان های ولیعصر )عج( شهربابک و 
امام رضا)ع( ســیرجان منتقل شدند.وی افزود: مصدومان این حادثه شامل 
1 دختر 1۴ ســاله و بقیه مرد و با رده ســنی 21 الی ۶۵ ســاله می باشند. 
همچنین به علت شــدت جراحات وارده یک مرد با حدود ســن ۵۵ ســاله 
در دم جــان باخت.به گزارش ایســنا و به نقل از روابــط عمومی اورژانس 
کرمان، صابری خاطرنشــان کرد: حال عمومی ۵ نفــر از مصدومان حادثه 

وخیم گزارش شده است.

آتش سوزی کارگاهی در غرب تهران
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آتش سوزی 
یک کارگاه تولید قفسه های فلزی در غرب تهران خبر داد.سید جالل ملکی 
در گفت وگــو با ایســنا، دراین باره گفت: حوالی ســاعت 11:28 دیروز خبر 
آتش ســوزی در یک کارگاه تولید قفســه های فلزی به سامانه 12۵ اطالع 
داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان سه ایستگاه را به همراه 
تجهیزات تنفسی و خودروی حامل کف و تانکر آب به محل حادثه واقع در 
جــاده تهران- کرج خیابان داروپخش اعزام کرد.وی با بیان اینکه حادثه در 
کارگاهی به مساحت حدود 800 متر مربع رخ داده بود، افزود:  محل حادثه 
یک کارگاه تولید قفســه های فلزی بود که حریق در قســمت رنگ سازی و 
کوره آن رخ داده و حدود 200 مترمربع از فضایی مسقف را در برگرفته و در 
حال سرایت به اماکن مجاور بود. ملکی با بیان اینکه دود ناشی از این حریق 
تا شــعاع چندکیلومتری از محل وقوع قابل رویت بود، اظهارکرد:  تا پیش از 
رسیدن آتش نشــانان به محل، شماری از عوامل و کارگران کارگاه اقداماتی 
را بــرای اطفای حریق انجام داده بودنــد، اما به دلیل حجم حریق موفقیت 
چندانی به دســت نیاورده بودند که با حضور آتش نشانان در محل این اقدام 
انجام شده و دقایقی بعد شعله های آتش به طور کامل مهار و خاموش شد.

کشف ۲۰۰ میلیاردی کاالی قاچاق در سیریک
جانشــین فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از توقیف یک فروند موتور لنج 
و کشــف 200 میلیارد ریال کاالی قاچاق در ســواحل سیریک خبر داد.به 
گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ عبداهلل لشــکری در 
تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به 
چرخه اقتصاد داخلی کشــور و مبارزه بی امان با قاچاقچیان سوخت و کاال، 
دریابانان پایگاه دریابانی میناب موفق شدند یک فروند موتور لنج باری حامل 
محموله قاچاق را شناســایی و متوقف کنند. وی افزود: مرزبانان در بازرسی 
از لنج توقیفی موفق شــدند ۵۵ دســتگاه کولر اسپلیت، ۴0 عدد اتو برقی، 
۴0 کارتن ظروف شیشه ای، 80 دستگاه مایکروفر، 2۵0 کیسه 10 کیلویی 
برنج، ۵00 کارتن آبمیوه خارجی، 800 کارتن نوشــابه خارجی، 200حلقه 
الستیک خودرو، 77 دستگاه تلویزیون ال ای دی، ۵ دستگاه سینما خانواده، 
30 دســتگاه یخچال، 3۶ دستگاه ماشین لباسشــویی، ۶۵ دستگاه ماشین 
ظرفشــویی، 80 عدد لوازم آشپزخانه، ۵00 بسته مواد غذایی، 100 دستگاه 
کولر گازی کشــف کنند. سرهنگ لشکری با اشاره به دستگیری یک متهم 
در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله های کشف شده 

را 200 میلیارد ریال برآورد کردند. 

هالکت قاچاقچی و کشف مواد مخدر 
در مرزهای استان سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی ناجا از هالکت یک قاچاقچی توسط مرزبانان استان سیستان 
و بلوچســتان خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،سردار احمدعلی 
گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا اظهار داشت: با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی 
زمان برنامه ریزی شــده برای انتقال موادمخدر و همچنین مســیرهای تردد 
قاچاقچیان مشخص شــد و مرزبانان در زمان مناسب منطقه مورد نظر را در 
کنترل خود قرار دادند و با پشتیبانی اطالعاتی و هدایت عملیاتی استان موفق 
شــدند، محموله موادمخدر را کشــف کنند.فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: 
قاچاقچیان که قصد داشــتند موادمخدر را وارد کشور کنند به محض مشاهده 
مرزبانان، اقدام به تیراندازی به ســمت آنان کرده که مرزبانان نیز بالفاصله با 
اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کرده که به علت حجم 
زیاد آتش مرزبانان، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته و با به جاگذاشتن محموله 
مواد مخدر عرصه را بر خود تنگ دیده و در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام 
ماندند.سردار گودرزی خاطرنشان کرد: در این درگیری مرزبانان مجاهد هنگ 
مرزی ســراوان موفق شدند ضمن به هالکت رساندن یک نفر از قاچاقچیان و 
دستگیری دو قاچاقچی و مهار 1۵ راس دواب، مقدار یک تن موادمخدر از نوع 

تریاک را کشف کنند.

اخبار کوتاه

کالهبرداری که در سال 138۵ به ارزش 2 میلیارد تومان 
کالهبرداری کرده بود بازداشــت شــد.به گــزارش رکنا، 
آبان ماه ســال 138۵ بود که 20 زن و مرد با مراجعه به 
دادسرای شهریار از کالهبرداری 2 میلیارد تومانی از سوی 
یــک مرد خبر دادنــد و ادعا کردند مرد جــوان با فروش 
امالکی که به نــام خودش نبوده از هرکــدام مبلغ 100 
میلیون تومان دریافت کرده و متواری شده است.بازپرس 

پرونده پــس از اظهارات مالباختگان بــه ماموران پلیس 
دســتور داد تا مرد جوان را به اتهام کالهبرداری دستگیر 
کنند.در تحقیقات ابتدایی مشخص شد ماموران پلیس با 
کالهبردار 33 ساله ای مواجه هستند که با تغییر چهره و 
هویت از شهریار به مکانی نامعلوم در ایران متوارش شده 
اســت. بررسی های پلیس نشان داد مرد جوان پس از فرار 
در شــهریار داخل تهران بدون خانواده اش ســاکن شده 

اســت اما مکان دقیق مخفیــگاه وی برای ماموران پلیس 
نا مشــخص بود.تحقیقات پلیســی پس از 1۵ سال ادامه 
داشــت تا اینکه مشــخص شــد متهم  به تازگی خانواده 
خود را به خارج از کشــور فرســتاده و ساکن یک برج در 
شمال نیاوران اســت و قصد فرار از کشور را دارد.ماموران 
پلیس پس از دریافــت این اطالعات با هماهنگی بازپرس 
پرونده به نیاوران اعزام شــدند و در یک عملیات پیچیده 

کالهبرداری که تغییر چهره داده بود قصد خروج از ایران 
را داشت دستگیر کردند.متهم پس از انتقال به اداره پلیس 
در بازجویی ها به جرم خــود مبنی بر کالهبرداری از 20 
زن و مرد با شــیوه و شــگرد فروش امالک در شهریار در 
سال 138۵ به ارزش 2 میلیارد تومان اعتراف کرد.بنابراین 
گزارش، با دســتور بازپرس پرونده متهم برای سیرمراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار شــیرزاد گفت: فردی که از طریق تاسیس شرکت 
اقدام به کالهبرداری از تجار و صرافی ها می کرد در روسیه 
دســتگیر شد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،سردار 
هادی شــیرزاد رئیس پلیس بین الملل نیــروی انتظامی 
دربــاره دســتگیری کالهبردار 12 هزار میلیــارد تومانی 
که به مســکو متواری شــده بود، گفت: این فرد در اصل 
رئیس یک گروه 1۵ نفره اســت کــه روش مجرمانه آن ها 

تاسیس شــرکت های داخلی و بین المللی بوده و از مسیر 
این شــرکت ها اقدام به کالهبــرداری از تجار و صرافی ها 

می کردند.
 سردار شیرزاد ادامه داد: سال 99 بر اساس دستور مرجع 

قضایــی درخصوص صدور اعالن قرمز بــرای این افراد به 
پلیس بین الملل، اقدام ما شــروع شد. پس از شهریور 99، 
درخواســت را صادر کردیم و بعــد از 3 ماه برای این 1۵ 
نفــر اعالن قرمز صادر شــد. اواخر 99 چنــد نفر از آن ها 

شناســایی و به کشور استرداد شدند. سر دسته اصلی این 
باند در کشــور روسیه شناسایی شــد سپس از ما مدارک 
اســترداد در خواست شــد.وی گفت:همکاری وزارت امور 
خارجه، دســتگاه قضایی، سفارت ایران در مسکو و پلیس 
بین الملل مسکو در دستگیری این کالهبردار تاثیر زیادی 
داشت و منجر شد که دادگاه روسیه رای استرداد این فرد 

به ایران را صادر کند.

بازداشت مرد هزار چهره در یک قدمی خروج از کشور 

دستگیری کالهبردار ۱۲ هزار میلیارد تومانی در روسیه

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری باند سارقین 
باغــات در محدوده کهریزک، خبر داد. بــه گزارش ایلنا، 
سرهنگ دوســتعلی جلیلیان در تشــریح این خبر بیان 
داشــت: در پی وقوع چند فقره ســرقت از مزارع و باغات 
در محدوده کهریزک ،شناســایی و دستگیری سارقان در 
دستور کار کالنتری 170 کهریزک قرار گرفت.   وی افزود: 
با رصدهای میدانی مشخص گردید، تمامی این سرقت ها 
توســط یک باند با مشــارکت ۵ متهم با 2دستگاه خودرو 
وانت پیکان به وقوع پیوســته ،لــذا با تحقیقات تخصصی 
و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی محل حضور سارقان 
شناســایی  شد. فرمانده انتظامی شهر ستان ری در ادامه 
اعالم داشــت: تیم عملیات کالنتــری 170 کهریزک طی 

یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر ۵ ســارق را دستگیر 
و 2 دستگاه خودوروانت پیکان سارقان توقیف و در بازدید 
از داخل خودرو ها اموال مســروقه شــامل: یک دســتگاه 
جوشکاری،یک دستگاه دریل،چندین متر کابل برق،درب 
پنجره و.....کشــف گردید.این مقام انتظامی با اشــاره به 
اینکه تمامی متهمان دارای ســوابق متعدد سرقت بودند، 
ادامه داد:در تحقیقات انجام شــده سارقان به بزه انتسابی 
معترف شدند و تاکنون ۴ شهروند شاکی شناسایی و اموال 
مسروقه خود را در بین اموال مکشوفه شناسایی کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان گفت: پس از اخذ 
شکایات شکات و پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهمان 

تحویل مراجع قضایی گردیدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری همچنین از دســتگیری 
ســارق خودرو و مالخرانی که خودرو های سرقتی را اوراق 
می کردند در محدوده شــهرری، خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبر پلیس، سرهنگ دوســتعلی جلیلیان در تشریح این 
خبر بیان داشــت: تیم عملیات کالنتــری 172 حضرت 
عبدالعظیم الحســنی )ع( با رصد های میدانی و تحقیقات 

تخصصی موفق به شناســایی 2 مالخرشــدند، که پس از 
خریــد خودرو های مســروقه از ســارقان آن هــا را اوراق 
می کردنــد.وی افزود: پس از هماهنگی هــای قضائی تیم 
عملیاتــی کالنتری 172 هــر 2 مالخــر را در واحد های 
ضایعاتی خود دســتگیر و در بازدید از محل 2 دســتگاه 

خودروی نیسان اوراق قطعه قطعه شده کشف شد.
ســرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات 
انجام شــده به بزه ارتکابی معترف شــدند، گفت:با اقرار 
متهمان مالخر، سارق هر دو دستگاه خودرو نیز شناسایی 
ودستگیرشــدند.فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان 
گفت:پــس از پایان تحقیقات و تشــکیل پرونده متهمان 

تحویل مراجع قضائی شدند.

انهدام باند سارقان باغات کهریزک

فرمانده انتظامی اســتان یزد از شناســایی و دســتگیری 
عامالن قتل خانوادگی در اشــکذر در کمتر از 10 ســاعت 
خبر داد.به گزارش ایلنا، ســردار  عباسعلی بهدانی فرد  در 
خصوص جزئیات این خبر اعالم داشــت: پنج شــنبه شب 
گذشــته خبر مرگ یک زن و فرزند وی در شهر »مجومرد 
اشــکذر« به پلیس اعالم شــد.وی ادامه داد: با دریافت این 

خبر بالفاصله ماموران کالنتری اشــکذر در محل حاضر و با 
جسد بی جان زنی ۴2 ساله و پسر 1۴ ساله اش که به قتل 
رسیده بودند، روبرو شدند.فرمانده انتظامی استان یزد اظهار 
داشت: متعاقب آن جسدی در بیابان های اطراف اشکذر که 
به قتل رســیده و سوزانده شــده بود، توسط پلیس کشف 
شد.وی ادامه داد: بالفاصله تیم خبره ای از کارآگاهان پلیس 

تشــکیل و ضمن هماهنگی با دادستان اشکذر، با استفاده 
از سرنخ های بدســت آمده از صحنه جرم و با دقت عمل و 
هوشــیاری پلیس و با انجام اقدامات اطالعاتی و استفاده از 
شیوه های خاص پلیســی، فرزند بزرگ خانواده، مورد ظن 
پلیس واقع شد.بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، بهدانی فرد 
افزود: پلیس  در یک عملیات غافلگیرانه متهم و همدستش 

را که از محل متواری شــده بودند، در بافت قدیم شهر یزد 
دســتگیر و به اداره آگاهی اشــکذر منتقل کردند.وی بیان 
داشــت: متهمان که 19 و 21 ســاله و هر دو اهل یکی از 
شهرستان های خراسان رضوی می باشند در حضور دادستان 
اشــکذر به قتل اعتراف و انگیزه این اقدام فجیع را اختالف 

خانوادگی عنوان کردند.

شناسایی و دستگیری عامالن قتل خانوادگی در کمتر از ۱۰ ساعت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران در خصوص خطر مســمومیت با مونوکســید کربن 
هشــدار داد و توصیه هایی را برای جلوگیری از گازگرفتگی 

ارائه کرد.
ســید جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار 
کــرد: کاهش هوا و برودت هوا موجب افزایش اســتفاده از 
وسایل گرمایشی می شود و این امر احتمال وقوع گازگرفتگی 
با مونوکسید کربن را افزایش می دهد. چنانچه شهروندان در 
این روزها نســبت به روشــن کردن وسایل گرمایشی خود 
اقدام کنند؛ اما این وســایل به صورت ایمن نصب نشــوند، 
جان افراد به خطر میافتد. وی با تاکید بر لزوم نصب وسایل 
گرمایشــی توســط افراد متخصص گفت: بی احتیاطی و نا 
آگاهی در راه اندازی وســایل گرمایشی موجب می شود که 

این وســایل به درستی کار نکند و عدم کارکرد صحیح آن 
بسیار خطرساز اســت. بنابراین این وســایل حتما باید از 
ســوی افراد متخصص نصب شود. سخنگوی سازمان آتش 
نشانی تهران با بیان اینکه بخاری های گازی، نفتی، شومینه، 
پکیــج، آبگرمکن، موتورخانــه و ... می تواند منجر به تولید 
منوکســیدکربن و گازگرفتگی شود، گفت: خودرویی که به 
مدت طوالنی در محیط بســته روشــن بماند نیز می تواند 
باعث تولید این گاز کشــنده شود. این گاز به دلیل کاهش 
اکســیژن در محیط به وجود می آید، پس اگر یک وســیله 
شعله دار در محیطی وجود داشته باشد و راه مناسبی برای 
ورود هوا نباشــد به زودی در آن محل گاز مونوکسید کربن 
تولید و منتشــر می شود.وی در ادامه با بیان اینکه برخی از 
عالئم گازگرفتگی با مونوکسید کربن شبیه به سرماخوردگی 

اســت، ادامه داد: این دســته از عالئم ممکن است موجب 
شود که شهروندان متوجه نشوند دچار گازگرفتگی شده اند. 
نشانه های اولیه این گاز ایجاد حالت ضعف و سستی در بدن 
و در ادامه سردرد، درد شکمی، سرگیجه، تهوع و استفراغ، 
ایجاد حالت دوبینی و تنفس های ســریع و کوتاه است. اگر 
افــراد در این محیط آلوده باقی بمانند دچار حالت تشــنج 
و بیهوشی شــده و حتی دچار کما یا مرگ می شوند.ملکی 
افزود: اگر با فردی برخورد کردیم که دچار مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن شده بود ضمن تماس سریع با اورژانس و 
آتش نشــانی باید او را از محل خارج و به فضای باز منتقل 
کنیم. سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه 
مونوکســید کربن گازی بی رنگ و بی است، اظهار کرد: با 
کمی دقت می توان از وقوع مســمومیت با مونوکسید کربن 

جلوگیری کرد.  اگر شــهروندان از وسایلی که دارای شعله 
است استفاده می کنند باید به این مورد توجه داشته باشند 
که حتما یک راه برای گردش هوا در نظر بگیرند. همچنین 
شهروندان می توانند از هشدار دهنده های مونوکسید کربن 
استفاده کنند تا در صورت افزایش مونوکسید کربن در محل 
دستگاه دتکتور در این باره هشدار دهد. وی با اشاره به اینکه 
نقص در سیســتم دودکش نیز یکی از عوامل مســمومیت 
با مونوکسید کربن اســت، افزود: دودکش عایق که داخل 
دیوار است حتما باید تا قسمت باالیی ساختمان رفته باشد. 
همچنین حتما باید در انتهای لوله کالهک H نصب شود. 
این کالهک از ورود شــاخ و برگ درختــان به داخل لوله 
جلوگیــری می کند و عالوه  بر آن نیز موجب خروج هر چه 

بهتر آالینده ها می شود.

هشدار و توصیه های آتش نشانی درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن

سارق میلیاردی برج شبنم ستارخان دستگیر شد.به گزارش 
رکنا، روز 8 آذرماه، کســبه برج تجاری شبنم در ستارخان 
متوجه سرقت های میلیاردی از چند واحد شدند و ماموران 
کالنتری 118 ستارخان را در جریان این حادثه قرار دادند.
با اعالم این خبر نخســتین تیم پلیس ظرف چند دقیقه در 
محل وقوع جرم حاضر شد. مأموران کالنتری وارد پاساژی 
شــدند که از یک صرافی و چند فروشگاه سرقت شده بود.
تیم عملیات کالنتری 118 ســتارخان پس از دریافت این 
اطالعات دوربین های مداربســته را بازبینی کردند و متوجه 
شدند سارق با اســتفاده از کلید به واحد های تجاری ورود 
کرده و دست به سرقت های میلیاردی دالر و سکه از صرافی 

زده اســت. این درحالی بود که ســرقت هار از اکثر واحد ها 
اینگونه سرقت شــده بود.تحقیقات ماموران کالنتری ادامه 
داشت تا اینکه در برسی های دقیق تر دوربین های مداربسته 
مشــخص شد سرقت های میلیاردی توسط نگهبان پاساژ با 
در دست داشــتن کلید های واحد ها انجام شده است.بدین 
ترتیب مأموران کالنتری ستارخان  با در دست داشتن حکم 
قضایی به مخفیگاه ســارق 70 ساله ورود و دریک عملیات 
وی را دســتگیر کردند. همچنین در بازســی از  مخفیگاه 

ســارق توســط ماموران پلیس تعداد زیادی اموال مسروقه 
کشــف شد.بهمن ساکی رئیس کالنتری 118 ستارخان در 
تشریح این خبر به خبرنگار رکنا گفت: در تحقیقات تکمیلی 
مشخص شد سارق چند باری از این برج سرقت کره بود که 
اینبار با شکایت کسبه برج دســتگیر شد.ساکی ادامه داد: 
ســارق پس از انتقال به کالنتری در بازجویی های پلیسی 
پس از مشاهده دوربین های مداربسته به چند فقره سرقت 
از واحد های تجاری برج شــبنم به ارزش 10 میلیارد ریال 

اعتراف کرد.سارقی که بازداشت شده است با سواستفاده از 
اعتماد کسبه اهالی برج تجاری شبنم در ستارخان دست به 

سرقت های میلیاردی از واحد ها زد.
چند سال داری؟ 70 سال و برای اولین بار دستگیر شدم.

چرا دزدی کردی؟ اعتیاد دارم.
چی مواد مصرف می کنی؟ به مدت سال 20 سال تریاک 

می کشم.
شیوه و شگرد؟ مــن نگهبان برج شــبنم بودم. به همین 
دلیل  به کلید واحد ها دسترســی داشتم. هنگامی  که برج 
تعطیل می شــد از واحد های تجاری با اســتفاده ای همین 

کلید ها وارد می شدم و سرقت می کردم.

سرقت های نگهبان پیر از برج شبنم ستارخان 

زورگیرانی که از پیک موتوری پاســاژ عالءالدین ســرقت 
کردند بازداشــت شدند.به گزارش رکنا، 23 آبان ماه، اهالی 
خیابانی در غرب تهران با فریاد های کمک مرد جوانی متوجه 
شــدند موتورسیکلت و اموالش از ســوی ۴ شرور به ارزش 
بیش از یک میلیارد تومان ســرقت رفته است. با اعالم این 
خبر تیمی از ماموران کالنتری 1۶3ولنجک در محل حادثه 
حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.تحقیقات اولیه 
ماموران پلیس نشان داد مالباخته به عنوان پیک موتوری از 
پاساژ عالالدین 13 دستگاه آی پد و 13 دستگاه تلفن همراه 
آیفون 13 پرو مکس برای ارسال به خریداری در پاساژ قائم 
ولنجــک تحویل گرفته که در بیــن راه ۴ زورگیر با قمه و 
چاقو اموال و موتورسیکلت اور را سرقت کردند.تیم عملیات 
کالنتــری 1۶3 ولنجک با بازبینی دوربین های مداربســته 
هویت سارقان را شناســایی و این اطالعات در اختیار تمام 
واحد های گشــت نیــروی انتظامی در تهران قــرار دادند. 
اقدامات اطالعاتــی ماموران کالنری 1۶3 ولنجک حاکی از 

بود خریدار سوری تلفن های همراه در این سرقت میلیاردی 
نقش داشته اســت.تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشخص 
شــد ۴ زورگیر به بهانه فروش تلفن های همراه مسروقه به 
پاساژ قائم مراجعه کردند. دقایقی بعد ماموران کالنتری در 
یک عملیات پیچیده ۴ زورگیر حرفه ای را در پاســاژ قائم 

بازداشت و اموال مسروقه را کشف کردند.
ســرهنگ » جلیل موقوفه ای » رئیس پلیس پیشــگیری 
پایتخت به خبرنگار رکنا گفــت: در تاریخ 23 آبان با وقوع  
سرقت 13 دســتگاه تلفن همراه اپل و 13 دستگاه آی پد  
از سرنشــین یک پیک موتوری با استفاده از چاقو موضوع 
رسیدگی در دستور کار کالنتری 1۶۴ ولنجک قرار گرفت.
وی افــزود: بنابر حساســیت موضوع مامــوران کالنتری با 
رصد های اطالعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته هویت 

۴ سارق 18 الی 27 ساله را شناسایی کردند و متوجه شدند 
متهمان برای فروش گوشی ها به پاساژ قائم مراجعه کردند.

ایــن مقام انتظامی تصریح کرد: مامــوران کالنتری پس از 
دریافت این اطالعات مهــم بالفاصله به محل مذکور اعزام 
شــدند و دریک عملیــات هماهنگ در 2 نقطه از شــمال 
پایتخت ۴ سارق را دستگیر کردند.رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخت ادامه داد: متهمان ســابقه دار در بازجویی ها پس 
از مشاهده شــواهد و مدارک موجود به جرم خود مبنی بر 
زورگیری با استفاده از سالح سرد به ارزش 10 میلیارد ریال 
در شمال تهران اعتراف کردند.گفتگو با سردسته باند سرقت 

به شرح زیر است:
به جرمی دستگیر شدی؟ سرقت تلفن همراه با شیوه و 

شگر زورگیری.

سابقه داری؟ نه برای اولین بار است که دستگیر شدم.
چه شغلی داری؟ در پاســاژ قائم خریــد و فروش موبایل 

انجام می دهم.
به چه دلیل سرقت کردید؟ می خواستم خانه خریداری 

کنم اما پولی نداشتم.
سرقت را چگونه انجام دادید؟ 13 آیفون و 1۶ آی پد از 
یک فروشگاه سفارش دادم. فروشنده را تا پاساژ قائم تعقیب 
کردم و در زمان مناســب با چاقو و قمه موتورســیکلت و 

تلفن های همراه او را سرقت کردیم.
نقشه ســرقت را چه کسی کشید؟ نقشه سرقت را من 
کشیدم و تصمیم گرفتم به همراه دوستان آن را عملی کنیم.

متاهلی؟ بله، چند سالی است که ازدواج کردم.
 ارزشش را داشت؟ نه اصال، پشیمانم.

بنابراین گزارش، با تائید سرهنگ »جلیل موقوفه ای« رئیس 
پلیس پیشگیری پایتخت پرونده متهمان جهت سیرمراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری زورگیرانی که از پیک موتوری سرقت کردند


