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فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت از دســتگیری 
زورگیری تکرو در با کشــف 2 قبضه سالح سرد خبر 

داد.
به گــزارش رکنا، ســرهنگ ســلمان آدینه وند 
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت: با اعالم 
وقوع زورگیری راکب یک دســتگاه موتورسیکلت در 
بعضی از مناطق تهران به ویــژه در محدوده خیابان 
ســتارخان، واحد های گشــت انتظامی با هوشیاری 
کامــل به گشــت زنی های هدفمنــد پرداختند. وی 

عنــوان کرد: در این عملیات تیــم یگان امداد تهران 
بزرگ اعزامی به موتورسواری مشکوک و موفق شدند 
موتورســیکلت را متوقف و راکب آن را دستگیر کنند 
و پس ار بررســی های بیشــتر 2 قبضه سالح سرد از 
وی کشــف کنند. فرمانده انتظامی یگان امداد تهران 
با بیان اینکه متهم سابقه دار بوده و به دفعات مختلف 
به اتهام زورگیری دستگیر شده ادامه داد: متهم برای 
تحقیقات بیشتر و کشــف سایر جرایم مشابه تحویل 

کالنتری 118 ستارخان شد.

سرپرســت ســرکالنتری دوم پلیس پیشــگیری 
پایتخــت از اجرای طــرح مبارزه با مواد فروشــان و 

معتادان پر خطرخبر داد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ ارســالن قاســم زاده 
سرپرست ســرکالنتری دوم اظهار داشت: در اجرای 
این طرح یــک نفر مواد فروش که اقــدام به فروش 
مواد مخــدر می کرد در یک عملیــات غافلگیرانه در 
پاتوق خود دســتگیر و مقدار 100 گــرم انواع مواد 
مخدر از وی کشــف گردید.وی افزود: در اجرای این 

طرح پلیس با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت 
حقوق شــهروندی وارد عمل گردیده و با به ورود به 
محل های پاتوق افــراد معتاد متجاهر و کارتن خواب 
که باعث سلب آســایش عموم شهروندان شده بودند 
جمع آوری شــدند.این مقام پلیسی افزود: دراجرای 
این طــرح تعداد 30 معتاد متجاهــر و کارتن خواب 
در شــمال تهران جمع آوری و جهت بهبود وضعیت 
و همچنین تــرک اعتیاد به مرکز ترک اعتیاد منتقل 

شدند.

مواد فروش شمال تهران دستگیر شدزورگیر خشن محله ستارخان دستگیر شد 

رئیــس پلیس فتــای تهران بزرگ از بازداشــت ســه 
تن که اقدام به تبلیغ ســایت های شــرط بندی و قمار در 
فضای مجــازی کرده بودنــد، خبرداد.به گزارش ایســنا، 
سرهنگ داود معظمی گودرزی، دراین باره گفت: به دنبال 
دریافت گزارشــاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت های 
قمار و شــرط بندی توســط چند کانال و گــروه تلگرامی 
که در مجموع بیش از یک میلیون دنبال کننده داشــت، 
رســیدگی به موضوع به طور ویژه در دســتورکار ماموران 
پلیــس فتــای پایتخت قرار گرفت کــه در جریان آن و با 
انجام تحقیقات مشــخص شــد تعداد پنــج کانال و گروه 
تلگرامی کــه در مجموع بیش از یــک میلیون نفر دنبال 
کننده داشــتند با تبلیغات فریبنده و کذب کاربران فضای 
مجازی را به ســمت و سوی سایت های شرط بندی هدایت 
کرده و در ازای این کار مبالــغ زیادی دریافت می کردند. 
وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی گردانندگان 
ایــن کانال ها گفت: ماموران پلیــس فتای پایتخت پس از 
تحلیل مستندات جمع آوری شده و بررسی های اطالعاتی 
و تخصصی، سرانجام ســه نفر از افراد اصلی گرداننده این 
کانال ها و گروه های تلگرامی را مورد شناسایی قرار داده و 

پس از اخذ مجوز قضایی، این افراد را در عملیاتی دستگیر 
و به مقر انتظامی منتقل کردند.گودرزی با اشاره به انتقال 
متهمان به مقر انتظامی و انجام بازجویی از آنان گفت: این 
افــراد تحت بازجویی قرار گرفته امــا ارتکاب هرنوع عمل 
مجرمانه را منکر شــدند تا اینکه با ادله و شــواهد موجود 
روبــه رو شــده و ناگزیر به جرم خود اقــرار و هدف از این 
اقدام را کســب درآمد و منفعت مالی عنوان کردند. رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ درباره شــیوه و شــگرد متهمان 
دستگیر شده نیز گفت: روش متهمان این گونه بود که آنان 
با دادن وعده هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کالن به 
مخاطبان، لینک های اختصاصــی را تحت عناوین انفجار، 
بت زنی، پیش بینی و ... در ســایت های شرط بندی و قمار 
طراحی کرده و سعی در جذب افراد داشتند و از این طریق 
نیز گرچه شــرکت کنندگان به ســودی نمی رسیدند، اما 
خودشان سودهای قابل توجهی بابت معرفی کاربران کسب 
می کردند.  وی با اشــاره به تشــکیل پرونده برای متهمان 
دســتگیر شــده، گفت: این افراد به همراه پرونده متشکله 
برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادســرا شدند. 

همچنین کانال های این افراد نیز مسدود و منهدم شد.

فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ از اعمال 
قانون 11۵ هزار وسیله نقلیه به دلیل تخلفات 
پالک و جریمه بیش از یک میلیون خودروی 
فاقد معاینه فنی و دودزا در بهار امســال خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در 
اجرای طرح انضباط و ایمنی ترافیک که صبح 
دیروز در مقر مرکزی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ بر گزار شــد  گفت: امروز اولین مرحله 
از طــرح انضباط اجتماعی و ایمنی ترافیک به 
منظــور برخورد با تخلفــات و ناهنجاری های 
مختلــف در حوزه ترافیکی به اجرا درآمد و در 
آن با تخلفات موتور ســیکلت سواران، موتور 
ســیکلت های ســنگین، تخلفات پالک اعم از 
جعــل و فک، مخدوشــی و ... ، بغل نویســی 
خودروها، حمــل بار غیر مجــاز و نامتعارف، 
خالفی بیش از سه میلیون تومان، نمره منفی 
باالی 30 ، خــودروی شــوتی، حمل کاالی 
قاچاق و غیره برخورد شــد.رحیمی به تشریح 

گزارشی از برخورد با برخی از تخلفات رانندگی 
در بهار امسال پرداخت و گفت: در حوزه تخلف 
پالک که یکــی از دغدغه ها و مطالبات جدی 
مردم اســت پلیس راهور در بهار امسال 11۵ 
هزار دستگاه وســیله نقلیه را به دلیل جرائم 
مرتبط با پالک اعم از فک پالک، مخدوشــی 
پالک، دستکاری اعداد پالک و .... مورد اعمال 
قانون قرار داده است، همچنین 1383 دستگاه 
خودرو نیز به دلیل تخلفات پالک پلمب شدند.

فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ با بیان 
این کــه برخورد با خودروهــای دودزا و فاقد 
معاینه فنی نیز از دیگــر اقدامات پلیس بوده 
اســت، اظهار کرد: در ســه ماهه ابتدایی سال 
جاری بالغ بر یک میلیون دســتگاه خودروی 
دودزا و فاقــد معاینه فنی مــورد اعمال قانون 
قــرار گرفتند که اعمال قانــون این خودروها 
هم به وســیله دوربین و هم به شــکل دستی 
و فیزیکی از ســوی مأموران انجام شده است.

رحیمــی با بیان اینکه حمل بــار نامتعارف و 
بیش از ظرفیت یکی از خطرناک ترین اقدامات 
ترافیکی است  که جان و ایمنی دیگر رانندگان 
و کاربران ترافیک را به خطر می اندازد، خاطر 
نشان کرد: در همین راســتا 381 هزار مورد 
اعمال قانون  و تذکر در 3 ماهه امســال با این 

موضوع  انجام شده است.
1323 وســیله نقلیــه به دلیــل حمل بار 
غیر متعارف توقیف شــده اســت.وی با اشاره 
به مقررات راهنمایــی و رانندگی در خصوص 
توقیف گواهــی نامه هــای دارای بیش از 30 
نمره منفی گفت: برابــر  آمارها و ارزیابی های 
انجام شــده در تهران بزرگ 8۶۹۶ فرد دارای 
گواهینامه امتیاز منفی گواهینامه شان به عدد 
30 رســیده و از این رو گواهی نامه رانندگی 
آنان در شــرف توقیف اســت.رحیمی با بیان 
این که برابر مقــررات خودروهای دارای بیش 
از 3 میلیون تومان جریمه پرداخت نشده نیز 
توقیف خواهد شد، افزود: در همین راستا  در 
ســه ماهه امســال با ۷ هزار و 320 دستگاه 
برخورد شــده است. وی با اشــاره به اقدامات 
انجام شده در حوزه پلیس راه تهران بزرگ نیز 
گفت: 80 دستگاه خودروی شوتی که اقدام به 
حمل کاالی قاچاق کرده بودند تنها از ســوی 
پلیس راه توقیف شد. 11۶ دستگاه اتوبوس نیز 
به دلیل حمل بار غیر مجاز شناسایی و توقیف 
شدند. البته این ها عالوه بر آمار اقداماتی است 

که پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ انجام 
می دهد.به گفته رحیمی، در ســه ماهه امسال 
112 هزار دســتگاه خودروی ســواری نیز که 
اقدام به ارتــکاب تخلفات حادثه ســاز کرده 
بودنــد شناســایی و مورد اعمــال قانون قرار 
گرفتند.وی پلیــس راهور تهران را تنها پلیس 
در ســطح کشور توصیف کرد که برای ۴ سال 
متمادی روند کاهشــی آمار جــان باختگان 
حوادث رانندگی را حفــظ کرده و گفت: آمار 
جان باختگان حوادث رانندگی در تهران بزرگ 
از ۶۶۶ نفر در ســال ۹۶ به ۵۴۹ نفر در سال 
1۴00 رسیده است و ما در تالشیم تا این روند 

را حفظ کنیم.
رحیمی افــزود: البته اگر موتور ســیکلت 
ســواران بگذارند؛ چراکه ما واقعا از رفتارهای 
نامتعارف برخی از موتور سیکلت سواران گله 
مندیــم. مردم هم از ایــن رفتار گله مند بوده 
و بارهــا آن را به پلیس منتقــل کردند. پیاده 
رو محل تردد موتور ســیکلت نیســت. موتور 
ســیکلت ها باید از تمامی قوانیــن و مقررات 

رانندگی پیروی کنند.
 معنی نــدارد که یک موتور ســیکلت به 
راحتــی آب خوردن از چراغ قرمز عبور کند و 
یا با انجام حرکات نمایشــی ، تک چرخ زدن و 
غیره در سطح شهر تردد داشته باشد.رحیمی 
افزود: متاسفانه ۴۵ درصد از تصادفات رانندگی 
در شهر تهران مربوط به موتور سیکلت سواران 

بوده و سهم موتور ســیکلت سواران از کشته 
شــدگان نیز  تقریبا به همین میزان اســت.

رحیمی در  پاســخ به پرسش ایســنا، درباره  
تشدید برخورد پلیس با رانندگی بدون گواهی 
نامه در معابر نیز گفت: قطعا یکی از طرح های 
ما برخورد با رانندگی بدون گواهی نامه است از 
خانواده ها نیز می خواهیم که نظارت بیشتری 
به ویژه در فصل تابســتان بــر فرزندان خود 
داشــته و از رانندگی بــدون گواهی نامه آنان 
با خودرو  و موتور ســیکلت جلوگیری کنند.

رحیمی تاکید کرد: همچنیــن با خودروهای 
بدون پالک نیز قاطعانه برخورد خواهد شــد و 
هیچ وسیله نقلیه ای حق ندارد، چرخش روی 
زمین بچرخد و پالک رســمی کشور که باید 
مشخص و خوانا باشــد، روی آن نصب نشده 
باشــد.رحیمی در پایــان به جزییات بیشــتر 
از شــهادت ســرهنگ محمد یاسمی جمعی 
کالنتری نواب نیز اشاره کرد و گفت: مأموران 
پلیــس در تمام پلیس هــای تخصصی تا پای 
جان برای نظم و امنیت و دفاع از حقوق مردم 

تالش می کنند. 
در شهادت ســرهنگ یاسمی فردی که 8 
فقره سابقه داشــته و بارها همسرش را مورد 
آزار و اذیت قرار داده بود به این مامور شلیک 
کرد. این مامور ما برای تظلم خواهی و اجرای 
حکم جلب این فرد به ماموریت اعزام شده بود 

که به شهادت رسید.

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی فراجا بــا بیان اینکه 
مشــموالن غایب در صورت قبولی در آزمون سراســری 
حــق ثبت نام ندارند گفت: آن دســته از مشــموالنی که 
در کنکور سراسری شــرکت کرده اند، توجه داشته باشند، 
غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری 
دردانشــگاه ها و موسســات آموزشــی اســت.به گزارش 
ایســنا، ســردار تقی مهری دراین باره گفت: با توجه به در 
پیش بودن کنکور سراســری ســال 1۴01 ضروری است 
مشموالنی ذکوری که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، 

توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته باشند، 
غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری 

در دانشگاه ها و موسسات آموزشی است. 
وی گفت: شرکت مشــموالن در آزمون های سراسری 
دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی دلیل بر مجوز ادامه 
تحصیل نیســت و مشموالن غایب حتی در صورت قبولی، 
مجاز بــه ثبت نام نبوده و مورد پذیــرش قرار نمی گیرند.
مهری ادامه داد: مشــموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی و 
دوره متوســطه که در سال مشــمولیت و در خرداد، تیرو 

شهریور ماه ســال 1۴00 فارغ التحصیل شده اند تا پایان 
شــهریور ماه ســال 1۴01،   مهلت معرفی دارند. رئیس 
ســازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: این تســهیالت 
فقط شــامل مشموالنی می شــود که در  سال مشمولیت 
یعنی ســال تولد بعــالوه + 18 فارغ التحصیل شــده اند. 
مشموالنی که قبل از سن مشمولیت و در سن 1۷ سالگی 
یعنی سال تولد+1۷ یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش 
دانشگاهی فارغ التحصیل می شوند براساس قانون خدمت 
وظیفه عمومی پس از رســیدن به 18 سالگی تمام، شش 

ماه مهلت معرفی دارند.بر اســاس اعالم سایت پلیس، وی 
افزود: این مشــموالن باید قبل از اتمــام مهلت معرفی از 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 برای 
ثبت درخواســت خود اقدام کنند.مهری همچنین با بیان 
اینکــه امکان تحصیل همزمان با خدمت ســربازی وجود 
ندارد؛ گفت: سربازان وظیفه غیر غایب در صورت قبولی  و 
احراز شرایط الزم می توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع 
تحصیلــی کارشناســی و باالتر از خدمــت ترخیص و در 

دانشگاه ثبت نام کنند.

مــرد جوان بــا ورود به منزل پیرزن تهرانــی با انگیزه 
ســرقت فرش ابریشم وی را به قتل رساند.به گزارش رکنا، 
ساعت حدود 11 دوشنبه شب رســیدگی به پرونده قتل 
پیرزن تهرانی در دســتور کار محمدتقی شعبانی بازپرس 

کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.
با اعالم این گزارش تیم جنایی بالفاصله در محل وقوع 
حادثه واقع در آپارتمانی در محله گیشــا حاضر شــدند.
بررسی های اولیه نشــان می داد در حالی که خانم پرستار 

خانگــی پیرزن، برای خریــد دارو از خانه بیرون رفته بود، 
مقابل در خانه با فرد ناشناســی روبرو شد که ادعا می کرد 
بســته ای برای پیرزن آورده و اصرار داشــت به دست او 
برساند.عامل جنایت زمانی که مقابل آپارتمان رسیده بود، 
ناگهان دســت به چاقو شده و با ایراد چند ضربه ،جراحات 
متعدد به پیرزن وارد کرد.پرستار جوان ادعا می کند که با 

دیدن این صحنه با اورژانس تماس گرفت اما ســارق قصد 
داشته دســت و پای او را هم ببندد.با توجه به سررسیدن 
امدادگــران اورژانس، ســارق فرش 12 متری ابریشــم را 
ســرقت کرده و از محل متواری شد، و فرصت سرقت های 

بیشتر را پیدا نکرد.
ســاعتی بعد پیرزن به دلیل شدت جراحات وارد شده 

جان خود را از دســت داد و بازپرس پرونده بعد از اقدامات 
اولیه برای شناســایی و دســتگیری عامل جنایت، دستور 
بازداشــت پرســتار خانگی را به دلیل اهمال در مراقبت و 
ضد و نقیض گویی صادر کــرد و زن جوان به عنوان تنها 
مظنون پرونده تحت بازجویی قرار دارد.این در حالی است 
که دوربین های مدار بسته منزل مسکونی لحظه ورود قاتل 
را به ثبت رسانده است تحقیقات برای رازگشایی ماجرا در 

شعبه 10 دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.

سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتــی هرمزگان از 
محکومیت 1۷۷ میلیــارد ریالی قاچاقچیان ۴0۶ هزار لیتر 
سوخت در ۶ پرونده خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از اداره 
کل روابط عمومی و تشــریفات سازمان تعزیرات حکومتی، 
مرتضی ممیزی گفت: با دریافت گزارش از فرماندهی ناحیه 
مقاومت سپاه شهرستان قشم در مورد کشف ۵2 هزار لیتر 
ســوخت در یک فروند شناور، گزارش مذکور در شعبه ویژه 
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز قشم رسیدگی و پس 
از احراز تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال و وســیله نقلیه به 
پرداخت 2۷ میلیارد و 22۷ میلیــون ریال به عنوان جزای 

نقدی محکوم شد.سرپرســت اداره کل تعزیرات حکومتی 
هرمزگان همچنین از دریافت گزارش قاچاق 32 هزار لیتر 
سوخت در یک دستگاه تریلر از سوی اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و صدور حکم به ضبط کاال و پرداخت 2۶ میلیارد و 
۶۵۹ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.به گفته ممیزی، در 
پرونده دیگری قاچاقچی 21 هزار و ۵00 لیتر سوخت توسط 
اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز فرماندهی پایگاه دریابانی 
قشم دستگیر و پس از رسیدگی به پرونده در تعزیرات، حکم 

به ضبط کاال و وســیله نقلیه و پرداخت 11 میلیارد و 2۵۷ 
میلیون ریال جزای نقدی برای متهم صادر شد.وی با اشاره 
به گزارش شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان در مورد کشف 183 هزار و ۶83 لیتر سوخت در 
یک جایگاه سوخت، گفت: متهم این پرونده پس از رسیدگی 
و احراز تخلف به پرداخــت ۷۵ میلیارد و ۶0 میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم شد.ممیزی اظهار داشت: متهم پرونده 
۵3 هزار و ۵00 لیتر ســوخت قاچاق با گــزارش دریابانی 

بندرعباس به شــعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال 
و ارز شهرســتان بندرعباس احضــار و پس از احراز تخلف، 
عالوه بر ضبط کاال به پرداخــت ۶ میلیارد و ۵31 میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم شد.سرپرســت اداره کل تعزیرات 
حکومتی هرمزگان افــزود: در پرونده دیگری عامل قاچاق 
سه دستگاه پمپ متحرک ســوخت کارگاهی خودرو، یک 
دســتگاه موتور برق، ۶3 هزار و ۵00 لیتر گازوئیل در شعبه 
ویژه رســیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز قشم رسیدگی 
به پرداخت 30 میلیــارد و 2۷0 میلیون ریال جزای نقدی 

محکوم شد.

انهدام ۳ کانال شرط بندی و قمار با یک میلیون عضو

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

جریمه یک میلیون خودروی آالینده در بهار امسال
طرح برخورد با خودروهای فاقد پالک و رانندگی بدون گواهی نامه

هشدار پلیس درباره سربازی کنکوری ها

مشموالن غایب در صورت قبولی در آزمون سراسری حق ثبت نام ندارند

قتل پیرزن تنها بخاطر سرقت فرش ابریشم در گیشا 

محکومیت ۱۷۷ میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت

دزدی های سریالی زن و شوهر جوان 
در لباس ماموران شهرداری تهران

زن و شــوهر سارق که با پوشیدن لباس مأموران شهرداری اقدام به سرقت 
می کردند، از ســوی کالنتری 1۶۶ لواسانات دســتگیر شدند.به گزارش رکنا، 
ســرهنگ محمدباقر قدم زاده سرکالنتر شــمال پایتخت در این باره گفت: در 
پی افزایش ســرقت محتویات خودرو و سرقت اماکن در لواسانات، با پی جویی 
انتظامی و رصد دوربین ها در محل های ســرقت، سارقان را شناسایی کردیم.

وی گفــت: ســارقین که یک زن و یک مرد معتاد هســتند، از پوشــش های 
مختلف از جمله لباس شــهرداری اســتفاده می  کردند این زوج با اتهام ســه 
فقره ســرقت در شهر لواسان تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین مشخص 
شــد متهم مرد پس از مرخصی از زندان، متواری و تحت تعقیب بوده اســت.
وی ادامه داد: همچنین در پی افزایش نارضایتی شــهروندان مبنی بر فعالیت 
غیرمجاز دستفروشان گردنه قوچک که اقدام به برپایی مراسم مختلط و رقص 
و پایکوبی در محدوده مرز مشترک کالنتری 1۶۶ لواسانات و 1۴۶ تهرانپارس 
می  کردند، پس از هماهنگی با مرجع قضایی دادســتان لواسانات و اخذ مجوز 
قضایی با حضور تمامی پرسنل کالنتری 1۶۶، طرح جمع آوری به مرحله اجرا 

درآمد و لوازم بساط گستران توقیف شد و این طرح هر شب ادامه دارد.

تیراندازی مرگبار در عروسی 
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از فوت یک کودک و 
مصدوم شدن 3 نفر در حادثه ای در مالرد بر اثر انجام رسم نادرست تیراندازی 
در عروســی خبر داد و گفت: داماد و پدرش بازداشــت شدند.به گزارش رکنا، 
سرهنگ مهدی ســرپناه معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران 
اظهار کرد: بامداد روز دوشنبه پس از پایان مراسم عروسی در شهرک طالئیه 
مالرد، در مراســم عروسی پدر داماد در پی انجام رسمی که داشتند با تفنگ 
ساچمه ای وارد جشن شده و به دلیل سهل انگاری تیری از تفنگ پرتاب شده 
و چند مصدوم به جا گذاشــت.وی گفت: در این حادثه یک کودک فوت شده 
و مادر و دو کودک دیگر در بیمارستان بستری شدند که طبق گزارش رسیده 

حال مادر مساعد نیست.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران افزود: حمل هرگونه 
ســالح سرد و گرم توسط شــهروندی که مجوز حمل نداشــته باشد، ممنوع 
اســت و درصورت اخذ مجوز صرفا برای انجام کارهای ذکر شده در مجوز باید 
استفاده شود.وی با بیان این که مقام قضایی با این مسئله حتما برخورد کرده 
و براســاس ضوابط و قوانین موجود تصمیم گیری می کند، خاطرنشــان کرد: 
پدر داماد و داماد توســط نیروهای انتظامی بازداشــت شده اند و در بازداشت 

به سر می برند.

کالهبردار 2۷9 میلیارد تومانی با 600 شاکی 
دستگیر شد

مرد شــیادی که 2۷۹ میلیارد تومــان از هموطنان کالهبــرداری کرده، 
دستگیر شــده است.به گزارش رکنا، ســردار حبیبی فرمانده انتظامی استان 
فــارس، امروز با بیان اینکه متهم در ســایت دیجی ما اقــدام به تبلیغ کاال ها 
می کــرد و در قبال دریافت بیعانه و یا کل مبلغ، کاالیی به مشــتری تحویل 
نمی داد، گفت: این کالهبردار با ۶00 شــاکی از سراســر کشور 2۷۹ میلیارد 
تومان کالهبرداری کرده اســت که پرونده آن در زمان حاضر به صورت ویژه 
در دســت بررسی پلیس فارس است.ســردار حبیبی در ادامه از دستگیری ۷ 
باند ســارقان حرفه ای با 30 نفر سارق که به 13۷ فقره سرقت خودرو، منزل 
و قطعات خودرو در استان های فارس، کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر، تهران 
و مشــهد اعتراف کردند اشــاره کرد و گفت: این متهمان در ۵8 فقره سرقت 
قطعات خودرو و11 فقره سرقت خودرو و سرقت از منازل انجام داده اند که در 
کل 30۷ میلیارد ریال سرقت آن ها برآورد شده است.فرمانده انتظامی فارس، 
در زمینه کشف مواد مخدر هم گفت: در همین ماه بیش از 2 تن مواد مخدر 
کشــف و 818 نفر متهم دستگیر شدند.وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 11 
تن کشــفیات مواد مخدر داشتیم و بیش از 3 هزار نفر دستگیر و 31۹ معتاد 

متجاهر هم جمع آوری شدند.

اتوبوس زائران در جاده مهران دچار حادثه شد
صبح دیروز بر اثر انحراف یک دســتگاه اتوبــوس در محور ایالم به مهران 
33 نفرمســافر آن دچار حادثه شــدند.به گزارش رکنا، علی اصغر علی اکبری 
مدیــر عامل جمعیت هــالل احمر ایالم با اعالم این خبــر گفت: صبح دیروز 
یک دســتگاه اتوبوس زائرین از مهران بــه ایالم در کیلومتر 30 جاده ایالم به 
مهران از مسیر منحرف و 33 سرنشین آن دچار حادثه شدند که بالفاصله تیم 
پایگاه امداد و نجات جاده ای ســه راهی جنداله به محل حادثه اعزام شــدند.

وی با اشــاره به مصدومیت 8 مسافر افزود: با حضور بموقع عوامل انتظامی و 
نیروهای مرکز فوریت های پزشکی وجمعیت هالل احمر مصدومین حادثه به 
مراکز درمانی انتقال داده شــدند که نجاتگران هالل احمر 3 نفر از مصدومین 
را بــه مراکز درمانی منتقل کردند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم گفت: 
سایر مصدومان نیز توسط همکاران مرکز فوریت های پزشکی به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

اعتراف سارق مسلح به دزدی احمقانه 200 گرم طال 
ســارق مســلح که با آتش زدن بنزین 200 گرم طال از یک طالفروشــی 
در ورامین ســرقت کرده بود در حالی دســتگیر شد که مدعی است به خاطر 
بیــکاری و تأمین مخارج زندگی مجبور به این کار شــده بود.به گزارش رکنا، 
ســاعت ۴ بعد از ظهر ۵ تیر، مــرد جوانی در حالی که ماســکی به صورت و 
کیســه ای به دوش داشت به سمت طالفروشــی زیر پل عابر پیاده در منطقه 
قرچک ورامین رفت.چند عابر در حال گذر از آنجا بودند و مرد دستفروشــی 

نیز اجناسش را مقابل طالفروشی بساط کرده بود. 
مرد جوان که بلوز و شــلوار مشــکی به تن داشــت به سمت طالفروشی 
رفــت و در یک لحظه با آتــش زدن بطری که داخــل آن بنزین بود، بطری 
را مقابل طالفروشــی به زمین کوبید.با آتش گرفتن در طالفروشــی ناگهان 
عابران از ترس به اطراف فرار کردند و مرد ناشــناس اســلحه کلتش را بیرون 
آورد و به ســمت شیشه طالفروشی شلیک کرد. با شلیک اولین گلوله، شیشه 
ویترین طالفروشی در مقابل چشمان حیرت زده عابران و کسبه شکسته شد 
و همزمان آژیر خطر طالفروشــی به صدا درآمد.مرد جوان به ســمت ویترین 
مغازه رفت و مشتی طال از داخل ویترین برداشت و سپس به سمت خودروی 
پژو ۴0۵ خودش که در 200 متری طالفروشــی پــارک بود رفت. با به صدا 
درآمدن آژیر طالفروشــی، مأموران گشت کالنتری بالفاصله راهی محل شده 
و بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شــد.مأموران چندین بار دستور ایست داده 
اما مرد پژو ســوار بدون توجه بــه اخطارهای آنها به فــرار ادامه داد و راهی 
تهران شد.همزمان با فرار ســارق طالفروشی به سمت تهران، پلیس ورامین، 
بالفاصله موضوع را به پلیس پایتخت و پلیس شهرستان های اطراف اعالم کرد.
با دریافت این خبر مأموران کالنتری 1۶۹ مشــیریه وارد عمل شــده و با زیر 
نظــر گرفتن خیابان هایی که احتمال ورود متهم به آنها می رفت، طرح مهار را 

به اجرا گذاشتند. 
دقایقی بعد مرد پژو ســوار از مقابل مأموران عبور کرد و مأموران کالنتری 
با شناســایی خودرو تعقیب او پرداختند.تعقیب و گریز ادامه داشــت تا اینکه 
ســارق طالفروشی مجبور شد خودروی پژو را رها کرده و این بار پیاده به فرار 
ادامه دهد اما اقدام به تیراندازی به ســمت مأموران کرد. ســپس در اقدامی 
عجیب با تهدید اســلحه راننده یک خودروی عبوری را گروگان گرفته و قصد 
داشــت با سرقت خودروی او، به فرارش ادامه دهد اما با اقدام بموقع مأموران 
کالنتری مشــیریه ناکام ماند و پس از 30 دقیقه فرار توسط مأموران کالنتری 
بازداشت شد.سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران با اعالم 
این خبر گفت: از متهم یک قبضه سالح جنگی با دو خشاب و 1۹ تیر جنگی 
کشف شد؛ همچنین در بررسی اولیه از داخل خودروی متهم طالهای سرقت 
شــده که 13 حلقه النگو به وزن حدود 200 گرم بود کشف شد.با دستگیری 
متهم، روز گذشــته او برای تحقیقات به شــعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه 

سرقت منتقل شد.
وی زمانی که در مقابل بازپرس اکبری قرار گرفت به ســرقت طالفروشــی 
اعتــراف کرد و از آنجایی که ســرقت در شهرســتان ورامیــن رخ داده بود، 
پرونده با قرار عدم صالحیت به دادســرای مربوطه ارسال شد. سردار کیومرث 
عزیزی، فرمانده انتظامی شــرق استان تهران نیز گفت: در این حادثه متصدی 
طالفروشی مجروح شــده بود که به مراکز درمانی منتقل شد و حال عمومی 

وی خوب اعالم شده است.

اخبار کوتاه

مرد جوان که در تیراندازی دوست قدیمی اش را با شلیک 
چهار گلوله به قتل رسانده بود، دستگیر شد.به گزارش رکنا، 
رســیدگی به این پرونده از ســاعت 2:30 1۴اردیبهشت و 
به دنبــال تیراندازی های پی در پــی در یکی از خیابان های 
یافت آباد، آغاز شــد.  در بررسی های اولیه مشخص شد که 
مرد جوانی با اصابت چهار گلوله جان خود را از دســت داده 
اســت.با گزارش این جنایت به بازپرس میثم حســین پو، 
تحقیقات آغاز و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
که سرنشــینان یک خودروی تیبا پس از تیراندازی به مرد 
جوان از محل متواری شــده اند.محل تیراندازی در نزدیکی 
یک آرایشگاه و روبه روی درمانگاه بود.  کارآگاهان اداره دهم 

پلیــس آگاهی پایتخت به بازبینی دوربین های مداربســته 
اطراف محل پرداختند. دوربین ها نشان می داد وقتی مقتول 
از آرایشــگاه بیرون آمده در حال پیاده روی بوده که ناگهان 
خودروی تیبای ســفیدی مقابلش توقف کــرده و یکی از 
سرنشینان خودرو که مجهز به سالح کالشنیکف بوده شروع 
به تیراندازی به سمت مقتول کرده و سپس از محل متواری 

شده است .
دوربین هــا تصویر عامل جنایت را ضبــط کرده بودند و 
در تحقیقات میدانی هویت وی به نام اشکان شناسایی شد. 

بررسی ها نشان می داد که اشکان و مقتول بر سر قدرتنمایی 
از قبــل با هم کری خوانی داشــتند و همین موضوع باعث 
اختالف بین دو مرد جوان شــده و این درگیری ها به فضای 
مجازی نیز کشــیده شــده بود. در نهایت کارآگاهان اداره 
دهــم پلیس آگاهی پایتخت موفق شــدند رد متهم جوان 
و همدســتش را در اطراف تهران به دســت آورند و پس از 
هماهنگی های قضایی، مأموران وارد عمل شــده و دو متهم 
را بازداشت کردند. اشکان، متهم اصلی پرونده در تحقیقات 
گفت: با مقتول دوســت صمیمی بودیم، اما کری خوانی بر 

سر قدرتنمایی داشتیم. یک ماه قبل از این حادثه مقتول به 
همراه دوســتش مرا به پارکی برد و مرا با چاقو زخمی کرد 
تا نشــان دهد که گنده الت منطقه اوست. من که کینه اش 
را به دل گرفته بودم؛ اســلحه کالشنیکفی تهیه کرده و روز 
حادثه به همراه دوســتم از پشت سر به او شلیک کردم. در 
این مدت در شــهرهای مختلف زندگی می کردم و 20 روز 
قبل هم خودروی تیبا و اسلحه را در اطراف تهران رها کردم 
که پلیــس خودرو را پیدا کرده بود.بــا اعتراف متهم جوان 
و همدســتش به قتل، آنها به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره 

آگاهی قرار داده شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

شلیک مرگبار با کالشنیکف به خاطر قدرتنمایی


