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یک کارشناس ارشد ایمنی و مدیریت بحران پیشنهاد 
کرد که در کنار نقاط حادثه خیز ترافیکی، نقاط حادثه خیز 
طبیعی نیز به طورکامل در جاده ها آشکارســازی و اعالم 

شود.
مرتضی اکبرپور در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت 
ایمنی و مقاومت شــبکه راه های کشور در برابر مخاطرات 
طبیعی مانند زلزله، ســیل، فرونشســت و ... گفت:  زمانی 
که در ســازمان مدیریت بحران کشور مسئولیت داشتم، 
پیوســتی را در قانون جدید مدیریت بحران کشــور قرار 
دادیم که بر اســاس آن هر پروژه ای اعم از ساختمان های 
دولتی، بیمارســتان ها، مدارس، راه ها و ... باید پیوســت 
پدافند غیرعامل و پیوســت مدیریت بحران داشته باشند. 
معنای این پیوســت این اســت که حتما باید در ساخت 

این ها یکسری باید و نبایدهای فنی رعایت شود. 
من معتقدم اگر این موضوع در دستورکار دستگاه های 
اجرایــی قرار گرفته و ضمانت هــای الزم برای اجرای آن 
اندیشــیده شود، آنگاه می توانیم ادعا کنیم که در راستای 
استحکام بخشــی ســازه ها و کارکرد آن در زمان اضطرار 
و بحران قدمی برداشــته ایم.او با طرح این پیشــنهاد که 
دســتگاه های مســئول باید عــالوه بر نقــاط حادثه خیز 
ترافیکــی، نقاط حادثه خیــز طبیعی را نیــز در جاده ها 
شناســایی و آشکار ســازی کنند، گفت: در برخی از این 
نقــاط، تابلــو و عالئم وجود دارد اما کافی نیســت. ما در 
مســیر جاده ها، تابلوهای هشداردهنده را کمتر می بینیم. 
در برخی از جاده ها هم این تابلوها دچار فرســودگی شده 

است.
باید به مردم گفته شــود که مثال در این قسمت در راه 
خطر رانش زمین، فروریزش یا جاری شــدن سیالب و ... 

وجود دارد و این باید به طورکامل انجام شود.
اکبرپــور ادامه داد: حتی می توان نقاط امن جاده ها در 
صورت بروز حوادث را نیز آشکارســازی و به مردم اعالم 

کرد. مثال به مردم بگوییم که اگر خدای نکرده زلزله ای در 
جاده ای رخ داد، بهتر اســت در کدام مناطق توقف کنند. 
خاطرم هست که در زمان زلزله چندسال پیش که تهران 
را هــم تحت تاثیر قرار داد،  برخی از مردم از خانه بیرون 
آمــده و با خودرو روی پل یا زیر آن توقف کرده بودند که 

این اقدام بسیار اشتباه بود.
این کارشــناس ارشد ایمنی و مدیریت بحران با تاکید 
بر اینکه ایمنی راه ها باید از طریق دســتگاه های متولی از 
جمله وزارت مســکن، راه و شهرسازی، پلیس راهنمایی و 
رانندگی، وزارت کشور، اســتانداری ها و ... پیگیری شود، 
گفت: این دســتگاه ها باید درباره این مسائل حساسیت به 

خرج دهند و برای حل آن پیگیر باشند.
اکبرپور با انتقاد از اینکــه نباید صرفا به فکر مدیریت 
بحران پس از حادثه باشــیم، گفت: هر وقت حادثه ای رخ 
دهد، ظاهر می شــویم و می خواهیم بحــران را مدیریت 

کنیم. 
این خوب اســت، اما قبل از آن چه؟ واقعیت این است 
که قبل از آن سیستمی که باید بر پیشگیری تمرکز کند، 
تعطیل اســت و برنامــه و بودجه  مورد نیــاز برای بخش 

پیشگیری در نظر گرفته نمی شود. 
درســت مانند افرادی که باالی سر فردی آسیب دیده 
حضــور پیدا می کنند و برای از دســت رفتن یا آســیب 
دیدنش افسوس می خورند، اما پیش از آن برای جلوگیری 

از آسیب دیدنش کاری انجام نداده اند.
او با بیــان اینکه ایمنی راه ها در صورت وقوع بحران ها 
و حوادث طبیعــی وضعیت قابل قبولی ندارد؛ گفت: برای 
ارتقا وضعیت ایمنی راه ها و جاده ها جای کار زیادی وجود 
دارد. به عنوان مثال دو جاده شمالی کشور یعنی چالوس 
و هراز دچار فرســودگی شده اند. باید فکری برای حل این 

مشکالت شود.
اخیرا در مــواردی دیده ام که جــاده ای را برای انجام 

عملیــات تعمیر و عمرانی مســدود می کنند که امیدوارم 
واقعا کار عمقی و درستی انجام شود و مشکالت جاده های 

ما رفع شود.
اکبرپور با بیان اینکــه پدافند غیرعامل هم به موضوع 
ایمنی جاده ها در برابر مخاطرات ورود کرده اســت. گفت: 
هدف این اســت که بتوان زیرساخت ها و کارکردها را در 

شرایط بحران طی کرد و این کار خوبی است.
اگر ما امروز اقداماتمان را در این خصوص شروع کنیم، 
با توجه به حجم راه ها و شــرایط موجود می توان گفت که 
10 تا 20 سال دیگر، کار تمام می شود. حتما می دانید که 
راه های ما باید در زمان بحران باز باشــد تا امدادرسانی و 

تردد بدون وقفه و اخالل انجام شود.
به گفته این کارشناس ایمنی تغییرات اقلیمی نیز یکی 
دیگر از مواردی اســت که بر ایمنی راه ها و شــریان های 
حیاتی تاثیرگذار اســت، چرا که در مواردی رانش زمین، 

فروریــزش یا حتی فرونشســت می توانــد تاثیراتی را در 
ایمنی راه ها داشته باشد.

معاون پیشین سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر 
ضرورت توجه به مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران،  
گفت: اگر قرار اســت جاده ای ایمن شــود، باید باتوجه به 
تمام مولفه ها به موضوع مدیریت ریســک توجه کنیم. به 
همین دلیل هم می خواهم از رســانه ها خواهش کنم که 
موضوع مهم مدیریت ریسک را از مسئوالن مطالبه کنند. 
امروز کشــورهایی زیادی در دنیا از این طریق توانســتند 

ایمنی خود را ارتقا دهند. 
اگر امروز کشــوری مانند ژاپن علیرغم وقوع زلزله های 
متعدد خســارت چندانی ندارد، دلیلــش همین توجه به 
مدیریت ریســک اســت. باید این اصل را مورد توجه قرار 
دهیم که نباید آنچه که به دست خودمان می سازیم، بالی 

جانمان شود.
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پرونــده متهم به قتــل جوان ضایعــات فروش بار 
دیگر در دادگاه رســیدگی شــد.به گزارش رکنا، چهار 
سال قبل رســیدگی به مرگ مشکوک جوان ضایعات 
فروش در شــهرری به نام مهدی در جریان رسیدگی 
پلیســی و قضایی قرار گرفت.بررســی ها نشان می داد 
مهدی به همراه یکی از دوســتانش بــه نام علی برای 
فروش ضایعات به نزدیکی کانال آب در شهرری رفتند 
و ناگهان مهدی در آب سقوط کرد.به این ترتیب دوست 
مهدی برای ارائه توضیحات در مورد نحوه مرگ مهدی 
احضار شــد و ضد و نقیض گویی های او سبب شد در 
مظان اتهام قرار بگیرد.علی در احضارات خود راجع به 
نحوه مرگ مهدی گفــت: من و مهدی ضایعات جمع 
می کردیم و می فروختیم.شب حادثه در نزدیکی کانال 
آب بودیم که چند جوان به ما حمله کردند تا ضایعات 
را از ما ســرقت کنند.من و مهدی ترسیدیم و پا به فرار 
گذاشــتیم.یکدفعه مهدی سر خورد و داخل کانال آب 

افتاد. با توجه به اینکــه ادله ای که حرف علی را اثبات 
کند به دست نیامد و همچنین با توجه به ضد و نقیض 
گویی های او رسیدگی به پرونده با موضوع اتهام قتل در 
دستور کار دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.
متهم پای میز محاکمه رفــت و حکم قصاص برای او 
صادر شــد اما دیوانعالی کشــور موضوع پرونده را لوث 
تشخیص داد و با صدور حکم قسامه متهم بار دیگر پای 
میز محاکمه رفت.در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم 
اعالم کردند که موفق به اعالم 50 نفر برای اینکه قسم 
بخورند علی قاتل است نشــده اند.سپس قاضی شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران از آنها ســوال 
کرد آیا قســم را به متهم رد می کننــد تا علی 50 بار 
قسم بخورد بیگناه است و بیگناهی اش ثابت شود؟که 
اولیای دم حق قســم را رد نکردند. دادگاه ختم جلسه 
 رســیدگی را اعالم کرد تا با مشــورت قضات تصمیم

نهایی اخذ شود.

قاتل جوان افغان که در درگیری پارک خزانه او را 
به قتل رســانده بود اتهام خود را انکار کرد.به گزارش 
رکنا، یکم بهمن ماه سال 99 بود که رسیدگی به قتل 
جوان افغان در خزانه تهران در دســتور کار ماموران 
پلیســی و قضایی قرار گرفت.درگیری متهم با مقتول 
به نام معشوق ســعیدی در یک پارک واقع در خزانه 
آغاز شــد و دقایقی بعد حاضران در محل مشــاهده 
کردند که مرد جوان از محل حادثه پا به فرار گذاشت 
و ایــن در حالی بود که معشــوق غرق در خون کف 
پارک افتــاده بود.بالفاصله رســیدگی به موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت و متهم شناســایی و 
دستگیر شد و در اعترافات اولیه خود نزد پلیس گفت: 
من یک دوســت دختر افغان دارم که با هم در پارک 
نشسته بودیم و مشغول صحبت بودیم.یکدفعه دیدم 
یک جوان افغان جلو آمد و به من گفت چه نســبتی 
بــا آن دختر دارم.به خاطر همین بین ما درگیری رخ 

داد و نمی دانم چه شــد که چاقو به شــکم آن جوان 
اصابت کرد. با اعترافات متهم پرونده برای رســیدگی 
به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 
شــد و متهم پای میز محاکمه رفت.در ابتدای جلسه 
رســیدگی پدر و مادر معشــوق به عنوان اولیای دم 
پرونده تقاضای قصاص متهم را کردند.ســپس متهم 
در دفــاع از خود گفت: آن روز مــن با مقتول درگیر 
شــدم اما ضربه ای به او نزدم.بعــد از اینکه از محل 
حادثه فرار کردم نمی دانم برای او چه اتفاقی افتاد که 
منجر به قتل او شده است.قاضی زالی خطاب به متهم 
گفت: اظهارات فعلی شــما با اعترافات قبلی تناقض 
دارد.چــون قبال گفتی ضربه را زدم و نمی دانم چطور 
چاقو به شــکم مقتول خورد.متهــم گفت: چیزی که 
االن می گویم حقیقت دارد.بعد از پایان جلسه دادگاه 
قاضی زالی به همراه دو مستشار خود قاضی دلداری و 

قاضی واعظی برای صدور رای وارد شور شدند.
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معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه 
50 کارگروه ویژه در پلیس فتا سراسر کشور برای برخورد با 
فروشندگان سواالت امتحان نهایی در فضای مجازی تشکیل 
شده، گفت: در همین رابطه دو متهم طی روزهای گذشته 
شناســایی و دستگیر شده اند و در تحقیقات مشخص شد 
مدرک تحصیلی آنها زیردیپلم است.سرهنگ رامین پاشایی 
معــاون اجتماعی و فرهنگی فتا فراجا در گفت و گو با ایلنا 
درباره برخورد با فروشــندگان ســواالت امتحانی و کنکور 
گفت: مجرمان سایبری فضای کشور را رصد می کنند و هر 
زمانی که در کشــور طرحی، برنامه ای قرار است انجام شود 
و یا مانند همین برگزاری امتحانات پایان سال پلتفرم های 
مجرمانــه ای برای آن طراحی می کننــد. وی با بیان اینکه 
فروش سواالت امتحانات نهایی و کنکور چندین سال است 
که در فضای مجازی تبلیغات انجــام می دهند، ادامه داد: 
تقریبا از سال 9۴ و 95 به بعد ما با این پدیده روبرو هستیم. 
بیش از 9۸ درصد این تبلیغات دروغ است و اینگونه نیست 
که حتما سواالت امتحانی را در اختیار کاربران قرار دهند. 
البته برخی اوقات اشتباهاتی در مدارس و در هنگام قرنطیه 
ســواالت اتفاق افتاده است که درصد آن بسیار پایین است 
و به صورت ســهوی بوده است. معاون اجتماعی و فرهنگی 
پلیس فتا فراجا خاطرنشــان کرد: در سال 9۸ نیز سواالت 
یکی از دروس امتحان نهایی در بین دانش آموزان سرجلسه 
امتحان توزیع شــد متاسفانه یک دانش آموز متخلف که در 
جلسه امتحان تلفن همراه در اختیار داشت در همان لحظه 
ســواالت امتحان نهایی را در فضای مجازی منتشر کرد و 

عمال مورد استفاده کسی هم قرار نگرفت. 
ســرهنگ پاشــایی با اشــاره به تبلیغاتی که در زمینه 
فروش سواالت امتحانات نهایی و کنکور در فضای مجازی 
می شــود، خاطرنشــان کرد: تبلیغاتی که در این زمینه در 
فضای مجازی منتشر می شود از سوی افراد کالهبردار است 

که بعضا خود را وابســته به آموزش و پرورش می دانند و به 
این شــکل از هموطنان اقدام به کالهبرداری می کنند. وی 
با تاکید براینکه 9۸ درصد این تبلیغات کالهبرداری است، 
ادامه داد: متاسفانه افراد قربانی نیز پس از اینکه سر جلسه 
امتحان می روند متوجه می شــوند که مورد سوءاســتفاده 
وکالهبرداری این افراد ســودجو قــرار گرفته اند. یک نکته 
نیــز در این جا حائز اهمیت اســت و آن این اســت که تا 
زمان ثبت نام و پرداخت پول گاهی اوقات والدین در جریان 
اقدامات فرزندانشــان نیستند و در بسیاری از پرونده ها نیز 
والدین نمی دانند که فرزندانشــان مبادرت به چنین کاری 
کرده اند. معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا تصریح 

کرد: در برخی از پرونده ها نیز افراد کالهبردار با سوءاستفاده 
از این افراد آن هــا را به یک درگاه جعلی متصل کرده و از 
این طریق کل حســاب والدین تخلیه شده است. سرهنگ 
پاشــایی خاطرنشــان کرد: 50 کارگروه ویژه در پلیس فتا 
فراجا، فاتب و شهرستان ها در حال رصد فضای مجازی در 
زمینه خرید و فروش سواالت امتحانی هستند. خوشبختانه 
نسبت به سال گذشته تا این لحظه تبلیغات کمتری در این 
زمینه در فضای مجازی شــاهد هستیم. در سال گذشته با 
توجه به اینکه امتحانــات به دلیل ویروس کرونا به صورت 
غیرحضوری برگزار شــد، تبلیغــات در این زمینه زیاد بود 
و افــرادی بودند که با دریافــت هزینه بجای دانش آموزان 

امتحان می دادند. اما امســال امتحانات حضوری اســت و 
تبلیغات در این زمینه کمتر اســت. البتــه والدین در این 
زمینــه نقش محوری دارنــد و باید بر عملکرد ســایبری 

فرزندانشان نظارت داشته باشند. 
وی گفت: در زمینه تبلیغات ســواالت امتحانات نهایی 
حتی تبلیغ درباره سواالت ششم ابتدایی و هشتم متوسطه 
هم داشــته ایم. هموطنان باید آگاه باشند و بدانند بیش از 
9۸ درصد این تبلیغات دروغین اســت. این افراد در قبال 
دریافــت پول هیچ ســوالی را در اختیار دانــش آموز قرار 
نمی دهند اما وقتی از ســوی این دانش آمــوزان به آن ها 
اعتــراض می شــود می گویند تو هزینه ای بــه ما پرداخت 
کــرده ای که ما یک عمل خالف را برای شــما انجام دهیم 
بنابراین شما هم مجرم هستید در حالی که اینگونه نیست و 
ما به والدین و دانش آموزان توصیه می کنیم به محض اینکه 
در دام این افراد افتادند بدانند که مرتکب تخلف شده اند اما 
آن افراد ســودجو مرتکب جرم شــده اند بنابراین اگر مورد 
ســودجویی این کالهبرداران قرار گرفتند حتما با شــماره 
09۶۳۸0 تماس بگیرند و کارشناســان ما نیز این افراد را 
راهنمایــی خواهند کرد. معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس 
فتا فراجا گفت: بسیاری از این تارنماهایی که در این زمینه 
مسدود شــده اند از طرف مردم به ما اطالع رسانی شده اند. 
در یکی از اســتان های کشور نیز دو مجرم در این زمینه به 
مرجع قضایی معرفی شــده اند. این دو نفر که شامل یک 
خانم و آقا بودند خود را وابسته به آموزش و پرورش معرفی 
کــرده بودند درحالی که هیچ ارتباطی با آموزش و پرورش 
نداشته اند و حتی مدرک تحصیلی این افراد زیر دیپلم بود 
و حتی در زمان پر کردن فرم های پلیس با مشــکل مواجه 
بودند و نمی توانســتند اسم و مشخصات خود را به درستی 
بنویســند و غلط امالیی بسیار داشــتند اما خود را طراح 

سواالت امتحانی معرفی کرده بودند.

زن و شــوهر تبهکار که با عنوان مســافر سوار خودروها 
شــده و با تهدید چاقو از راننــدگان زورگیری می کردند با 
ردیابی های پلیس دســتگیر شدند.به گزارش رکنا ، چندی 
پیش پرونده زورگیری و ســرقت خــودرو از کالنتری 1۷5 
باقرشــهر در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفت.مالباخته به کارآگاهان گفت: ســاعت 22 شــب 
1۷ اردیبهشــت خانم جوانی را که کنار خیابان ایســتاده 
بود به عنوان مســافر سوار کردم؛ هنوز چند ده متری بیشتر 
حرکت نکرده بودم که یک موتورسوار به من نزدیک شد و به 
بهانه پرسیدن آدرس خواست تا نگه دارم اما به محض توقف 
ماشین ناگهان این شخص چاقو و قمه ای را از زیر لباس خود 
خارج کرد و آن را زیر گلویم گذاشــت؛ مرا از پشت فرمان 

بیرون کشــید و روی صندلی شاگرد راننده نشاند و از خانم 
مسافر خواست که مواظب من باشد؛ آن زمان بود که متوجه 
شدم آنها با هم هستند. آنها مرا به بیابان های کهریزک برده 
و در آنجا با وجود ســرقت تمامی پول ها )بیش از 500 هزار 
تومان(، کارت عابربانک و گوشی تلفن همراهم می خواستند 
تا ماشــینم را نیز ســرقت کنند؛ مقاومت کردم اما با چاقو 
ران پای چپم را زخمی کردند و با ســرقت ماشین از محل 
دور شــدند.همزمان با رسیدگی به این پرونده کارآگاهان با 
شکایت های مشابه دیگری نیز رو به رو شدند.بدین ترتیب در 

کمتر از ۴۸ ساعت از زمان سرقت پراید، خودروی مسروقه 
به صورت رها شده در منطقه باقرشهر کشف شد. کارآگاهان 
پایگاه نهم پلیس آگاهی با چهره نگاری و بهره گیری از بانک 
اطالعات مجرمین ســابقه دار پلیس آگاهی و دیگر اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه دار به نام 
مصطفی )2۷ ســاله( شدند. با شناسایی مخفیگاه مصطفی 
به عنوان متهم اصلی پرونده، کارآگاهان روز 19 اردیبهشت 
به خانه وی رفتند و خانم جوانی به نام مریم )22 ســاله( را 
دستگیر کردند.مریم با اعتراف صریح به همدستی با مصطفی 

در سرقت به عنف از رانندگان خودروهای مسافرکش گفت: 
به تازگی با مصطفی عقد کردیم اما هنوز جشــن عروســی 
نگرفته ایم؛ او پیشــنهاد داد که در پوشش مسافر اقدام به 
زورگیری از رانندگان مسافرکش کنیم.با توجه به اعترافات 
صریح مریم در نهایت مصطفی همان روز دستگیر وبه ناچار 
لب به اعتراف گشود.سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس 
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
تاکنون 5 نفر از شاکی ها و مالباختگان مورد شناسایی قرار 
گرفتند و از کسانی که با این شیوه از آنها سرقت شده دعوت 
می شــود تا برای شناسایی متهمین و پیگیری شکایت های 
خود به نشــانی پایگاه نهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ در 

شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.

معاوناجتماعیوفرهنگیپلیسفتافراجاخبرداد

برخورد با فروشندگان سواالت امتحان نهایی در فضای مجازی

زنوشوهرزورگیردستگیرشدند

کامیونحامل۱۰۰کیسهآردقاچاقتوقیفشد
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری از توقیف کامیون ولوو حامل 100 کیسه آرد 
قاچاق خبر داد. سرهنگ کیومرث حســنوند گفت: در ادامه اجرای طرح تشدید 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و مبارزه با فعالیت هــای مجرمانه قاچاقچیان و ناامن 
کنندگان اقتصاد کشــور، ماموران کالنتری حین گشت زنی در محله  گاندی یک 
دستگاه کامیون ولوو حامل آرد را در حال تخلیه به داخل انباری مشاهده کردند.به 
گفته سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری در مراجعه به خودرو و بررسی به عمل آمده 
مشخص شد متهمان 100 کیسه آرد قاچاق که بدون مجوز قانونی و با هدف توزیع 
خارج از شبکه بوده به این مکان انتقال داده اند. ارزش این آردها 50 میلیون تومان 
است و در این رابطه سه نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

قتلنگهبانجواندرنزدیکیمترواقدسیه
جسد نگهبان افغان در زمین خالی جنب مترو اقدسیه کشف شد و چهار مظنون 
به قتل بازداشت شدند.به گزارش رکنا، ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه گذشته، صدای 
درگیــری و نزاع چند مرد افغان به گوش اهالی یکی از کوچه های محله اقدســیه 
تهران رسید.در حالی که درگیری در یک زمین آماده ساخت جنب مترو اقدسیه 
رخ داده بود،ســاعتی بعد  همسایه ها که منزل آنها مشرف به زمین مذکور بود، با 
جســد بی جان نگهبان جوان مواجه شــدند و موضوع به اطالع ماموران کالنتری 
1۶۴ قائم رسید.بالفاصله تیم جنایی به همراه محمدتقی شعبانی بازپرس ویژه قتل 
تهران عازم محل جنایت شدند.بررســی های اولیه حکایت از آن داشت که مقتول 
با اصابت ۶ الی ۷ ضربه چاقو از پا درآمده اســت.با انجام تحقیقات، ۴ مظنون که 
احتمال می رود در درگیری منجر به قتل حضور داشتند توسط ماموران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.تحقیقات در خصوص این پرونده در دستور کار 

شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار دارد.

زورگیریباسالحسرددرشهرکولیعصر
سرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری سارق زورگیر محله 
شــهرک ولیعصر)عج( پس از ۴۸ ساعت از وقوع جرم در مخفیگاه خود خبر داد و 
گفت: تا کنون ۴ مال باخته متهم را شناســایی کرده اند. به گزارش رکنا، سرهنگ   
پیمان لطیفی  اظهار داشــت: در پی یک فقره سرقت تلفن همراه خانمی به روش 
زورگیری و با تهدید با ســالح سرد در محله شــهرک ولیعصر )عج( رسیدگی به 
موضوع و دســتگیری سارق در دستور کار عملیات کالنتری این محل قرار گرفت 
و تحقیقــات میدانی را آغاز کردند. وی با بیان اینکه در تحقیقات و پی جویی های 
انتظامی هویت و مخفیگاه متهم ســابقه دار را شناســایی کردند افزود: با توجه به 
وجــود چندین پاتوق و مخفیگاه متهم در مکان های مختلف با اخذ مجوز قضائی 
در یک عملیات منسجم و ضربتی متهم در مخفیگاه خود غافلگیر و دستگیر شد 
.سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۳۸ ساله که از سابقه 
داران شهرک ولیعصر می باشد در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت تلفن همراه 
به روش زورگیری و تهدید با سالح سرد معترف و تا کنون با توجه به سرقت های 
روزهای گذشته تا کنون ۴ مال باخته متهم را شناسایی کرده اند.سرهنگ لطیفی 
با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و شناسایی مال 
باختگان ادامه دارد در پایان خاطر نشــان کرد: پرونده و متهم برای ســیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری۶تنبهخاطرسرقتازخطلولهاصلی
نفتبندرعباس

فرمانــده انتظامی هرمزگان از دســتگیری ۶ متهم و شناســایی محل اتصال 
غیرمجاز لوله متصل به خط اصلی انتقال سوخت شرکت نفت در بندرعباس خبر 
داد.به گزارش رکنا، ســردار غالمرضا جعفری بیان داشــت: در پی مصوبه شورای 
تامین مبنی بر رسیدگی و پیگیری جدی حفاری خط لوله انتقال سوخت شرکت 
نفت اســتان هرمزگان مراتب به صورت ویژه در دســتور کار فرماندهی انتظامی 
شهرســتان بندرعباس با مدیریت و نظارت مستقیم فرمانده  انتظامی شهرستان 
قــرار گرفت.وی افزود: مامورین پلیس آگاهــی بندرعباس با انجام اقدامات فنی و 
پلیســی و با استفاده از چتر وسیع اطالعاتی محل حفر خط لوله واقع در روستای 
پشته ایسین شناسایی کردند.فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: پس از انجام 
تعقیب و مراقبت های شــبانه روزی متوالی و تحت نظر قرار دادن عوامل دســت 
اندر کار و مجرمینی که مشــارکت داشته اند و پس از شناسایی محل، مأموران با 
تشکیل چندین تیم عملیاتی در پی اقدامی غافلگیرانه و ضربتی با هماهنگی قضایی 
صورت گرفته  پس از ورود به محل وقوع و دپوی سوخت قاچاق دونفر از بزهکاران 
موضوع که در حال انجام سوخت گیری بودند، دستگیر شدند .وی ادامه داد: پس 
از بازرســی از محل شناسایی شده یک مورد لوله متصل به خط لوله اصلی انتقال 
سوخت شرکت نفت که به طرز ماهرانه با حفر زمین به طول 11 متر در زمین و در 
نهایت اتصال به خط لوله  در حال تخلیه سوخت از نوع گازوئیل بوده کشف  و پس 
از هماهنگی های مربوطه نســبت به انتقال سوخت مکشوفه توسط سوخت رسان 
شــرکت نفت اقدام گردید. جعفری  با اشــاره به کشف یک مورد حفر لوله انتقال 
سوخت شرکت نفت، دپوی سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به مقدار ۳0 هزار لیتر و 
دستگیری ۶ نفر از مجرمین و قاچاقچیان سوخت، خاطرنشان کرد: پیگیری پرونده 
و شناســایی و دستگیری سایر متهمان و میزان سوخت های سرقت شده و قاچاق 

شده  بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

مصدومیت۱۱نفردرپییکتصادفزنجیرهای
درجادهچالوس

ســخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 11 نفر در پی یک تصادف زنجیره ای 
در جــاده چالوس خبرداد.مجتبی خالدی در گفت و گو با ایلنا درباره جزییات این 
حادثــه گفت: یک مورد تصادف زنجیره ای بین ۴ خودرو در اســتان البرز - جاده 
چالوس به ســمت چالوس بعد از ورودی روستای کندور به سامانه اورژانس کشور 
اطالع داده شــد. وی با بیان اینکه بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شد، ادامه داد: 11 نفر در این حادثه مصدوم شده اند که ۸ نفر از این افراد به 

مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر نیز در محل درمان شده اند.

طالفروشمجازیایالمیهاراسرکیسهکرد
سرپرست پلیس فتا اســتان ایالم از کالهبرداری با آگهی جعلی فروش طال و 
جواهرات در استان هشدار داد.به گزارش رکنا، به گفته سرهنگ علی رضا یعقوبی 
در پی مراجعه یکی از شهروندان مشخص شد شخصی با درج آگهی فروش طال در 
فضای مجازی از چندین نفر کالهبرداری کرده است.او گفت: پس از بررسی موضوع 
مشخص شد مالباختگان با مشاهده تبلیغات فروش طال در بستر شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام اقدام به برقراری ارتباط با صاحب آگهی نموده و پس از واریز وجه به 
حســاب فروشنده، وی پاســخگوی تماس های آن ها نبوده و با این روش در واقع 
کالهبرداری صورت گرفته است.سرپرست پلیس فتا استان ایالم گفت: کارشناسان 
پلیس فتا اســتان با تالش شــبانه روزی و اقدامات فنی، ضمن شناسایی متهم و 

مسدودی حساب وی، موفق به عودت وجه به حساب مالباخته شدند.

کشفسالحهایجنگیدرمرزهایجنوب
غربکشور

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از اجرای دو عملیات موفقیت 
آمیز مرزبانان اســتان خوزستان علیه قاچاقچیان و کشف 1۷ قبضه سالح جنگی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: ماموران هنگ مرزی 
دشــت آزادگان با همکاری و همراهی ســربازان گمنام امام زمان)عج( در نتیجه 
اقدامات اطالعاتی گسترده از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود محوله سالح و مهمات 
به کشور مطلع شده و بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: ماموران با اعزام به موقع و پایش دقیق منطقه، طی درگیری مســلحانه تیم 
مورد نظر را زیر ضربه برده و در این راســتا 1۴ قبضه سالح کلت کمری را کشف 
و یک قاچاقچی را نیز دســتگیر کردند.فرمانده مرزبانی انتظامی کشور در ادامه به 
یک رشته عملیات موفق دیگر توســط مرزبانان اشاره و بیان کرد: ماموران پایگاه 
دریابانی آبادان در نتیجه اقدامات اطالعاتی گسترده از نگهداری و جاسازی تعدادی 
سالح جنگی در منزل فردی به هویت معلوم مطلع شده که پس از رعایت اقدامات 
تامینی و حقوق شرعی و قانونی و ورود به منزل، دو قبضه سالح جنگی کالش به 
همراه دو تیغه خشاب و یک قبضه سالح شکاری و دوازده فشنگ ساچمه ای کشف 
و یک نفر را نیز دســتگیر کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی 
انتظامی کشور با بیان اینکه محموله های کشف شده پس از تشکیل پرونده اولیه 
به همراه متهمان تحویل مراجع ذی صالح شدند، اظهار کرد: مرزبانان سلحشور و 
غیور نیروی مرزبانی انتظامی با صالبت و اقتدار با هرگونه ناامنی در مرزها برخورد 

و اجازه هیچ گونه جوالن به مخالن امنیت در مرزها را نخواهند داد.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق 
منزل محله قلهک و کشــف اموال ســرقت شده خبر داد و 
گفت: متهم با به جا گذاشتن کارت عابر بانک دستگیر شد.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ  جلیل موقوفه ای اظهار داشت: در 
پی اعالم یک فقره ســرقت منزل در محله قلهک رسیدگی 
به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از ماموران 
کالنتــری 12۴ قلهک بر عهده گرفتند و تحقیقات میدانی 
را آغاز کردند. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان 
اینکه ماموران  در بررســی محل سرقت کارت عابربانکی را 
که متعلق به مالک منزل نبوده کشــف می کنند  افزود: در 
بررســی های تخصصی و به عمل آمده مشخص شد کارت 
عابر بانک متعلق به ســارق می باشد که در پی جویی های 

انتظامی هویت و مخفیگاه متهم شناســایی  و با اخذ مجوز 
قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات ضربتی 

وی را دستگیر می کنند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران تصریح کرد: در بررسی 
اولیه از داخل مخفیگاه متهم اموال سرقت شده منزل مال 
باخته به تعداد ۴0 قلم انواع لوازم منزل و فرش و تابلوهای 
قیمتی ســرقتی کشف شد که متهم ۳5 ساله در تحقیقات 
اولیه به جرم خود و سرقت منزل در محله قلهک با همدستی 
دو نفر دیگر از دوســتان خود معترف شد .سرهنگ موقوفه 
ای  با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را 
5 میلیارد ریال اعالم کردند گفت: پرونده و متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان اشتهارد، 
سارقان دریچه های فاضالب با بیش از 10۷ فقره سرقت در این 
شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش رکنا، سردار 
عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز با اعالم این 
خبر بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دریچه های 
فاضالب در شــهرک صنعتی »اشتهارد«، بررسی موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت.وی افــزود: کارآگاهان در همان تحقیقات اولیه خود 
ردپای 2 نفر از سارقان حرفه ای و سابقه دار شهرستان که به 
تازگی از زندان آزاد شده بودند را در چند فقره از سرقت های 
به وقوع پیوســته مشــاهده و بالفاصله با اقدامات اطالعاتی 
مخفیگاه آنها را در شــهر اشتهارد شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضائی در یک اقدام غافلگیرانه حین انجام ســرقت هر 
2 آنها را دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان البرز تصریح 
کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی کارآگاهان به 100 فقره 
ســرقت دریچه فاضالب و ۷ فقره ســرقت اماکن خصوصی 
با همدســتی ۳ نفر دیگر اقرار کردنــد. این مقام انتظامی با 
اشــاره به شناسایی و دستگیری سایر سارقان توسط پلیس 
آگاهی اشــتهارد، گفت: در خصوص این پرونده یک مالخر  
اموال مسروقه نیز دستگیر شد.سردار محمدیان در پایان از 
شناســایی ۷ مال باخته این پرونده خبر داد و از شهروندان 
درخواست کرد که  نسبت به فعالیت های مشکوک افراد در 
اطراف منازل خود از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 به 

ماموران اطالع دهند.
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