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مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت از دستگیری 
اراذل و اوباشــی کــه اقدام به چاقوکشــی در جاده 
لواســان کــرده بودند، خبــر داد.به گزارش ایســنا، 
مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت اعالم کرد: درپی 
انتشــار فیلمی از چند تن از اراذل و اوباش در فضای 
مجازی که در آن اقدام به درگیری و چاقوکشــی در 
محور لواسان کرده بودند، بالفاصله تیمی از ماموران 
کالنتری 166 لواســانات رســیدگی به موضوع را در 
دســتورکار خود قــرار دادند.بر این اســاس ماموران 
اقدامات خود برای دستگیری این افراد را آغاز کردند 

و پس از انجام تحقیقات پلیســی و رصد دوربین های 
محل، هویت این افراد موردشناسایی قرار گرفت. 

با شناســایی این افراد هماهنگی با مرجع قضایی 
برای دســتگیری این افراد و توقیف خودروهای آنان 
نیز انجام شــده و ماموران در عملیاتی دو نفر از افراد 
حاضر در این درگیری را دســتگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کردند. برابر اعالم مرکز اطالع رســانی پلیس 
پایتخت، تحقیقات و تالش ماموران برای دستگیری 
دیگر اراذل و اوباش حاضر در این نزاع و درگیری در 

حال انجام است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشــف 
۹۳۰ کیلوگرم تریاک و ۷۲۷ کیلوگرم شیشــه در دو 
عملیات پلیســی خبر داد.به گزارش ایســنا، سردار 
مجید کریمی دراین باره گفت: ماموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر در اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
ســاعات بامدادی دیروز طی عملیاتی ۹۳۰ کیلوگرم 
تریاک را کشــف کردند. دراین عملیات دو قاچاقچی 
نیز به هالکت رسیدند.وی ادامه داد: طی این عملیات 
و درگیری مســلحانه دو دســتگاه خودرو، یک قبضه 
ســالح کالش و مقادیری مهمات نیز کشف و ضبط 

شــد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخــدر فراجا ادامه 
داد: همچنین با اقدامــات اطالعاتی و عملیاتی مرکز 
عملیات ویــژه پلیس مبارزه با مــواد مخدر فراجا و 
انجام عملیات مشــترک با پلیس مبارزه با موادمخدر 
فرماندهی انتظامی استان قم، یک باند حمل و توزیع 
مواد روانگردان شیشــه نیز شناسایی و منهدم شد.بر 
اســاس اعالم ســایت پلیس، کریمی افــزود: در این 
عملیات نیز ســه تن دستگیر شــده و ۷۲۷ کیلوگرم 
شیشه کشف شد. همچنین یک دستگاه تریلی حامل 

مواد و یک دستگاه خودرو سواری نیز توقیف شد.

کشف بیش از ۱۶۰۰ کیلوگرم تریاک و شیشه در کشوراوباش چاقوکش جاده لواسان دستگیر شدند

برخی از باندهای قاچاق سالح، بارها دستگیر شده اند
جانشــین معاون هماهنــگ کننده فراجا بــا انتقاد از 
عــدم بازدارندگی مجازات های مرتبط با قاچاق ســالح و 
مهمات گفت: به نظر می رســد باید تجدید نظری هم در 
مجلس شــورای اسالمی و هم در قوه قضاییه در خصوص 
مجازات های این افراد داشــته باشــند تا قانون بازدارنده 
باشد.ســردار محمد شــرفی، جانشــین معاون هماهنگ 
کننده فراجا در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه با توجه به تالش های شــبانه روزی پلیس برای 
برخورد با قاچاق ســالح و مهمات آیا قوانین بازدارندگی 
الزم در این خصوص را داشــته و آیا نیاز به اصالح قوانین 
و همکاری بیشــتر دســتگاه ها با نیروی انتظامی در این 
زمینه هست، گفت: یکی از اقدامات مهم پلیس در رابطه 
با برخورد با قاچاق سالح و مهمات است و روزانه و سالیانه 
تعداد زیادی قبضه سالح و مهمات قاچاق را چه در مرزها 
به هنگام ورود و چه در داخل کشــور کشفیات داریم. وی 
ادامه داد: امروز دشمنان و معاندین ما از این طریق برعلیه 
ملت ما جنگی را شــروع کرده اند و با ورود انواع سالح به 
داخل کشــور قصد دارند تا در کشور ایجاد ناامنی کنند. 
طبیعی است ما هم مصمم هستیم و برای مقابله با دشمن 

با تمام توان طرح های خوب و موثر داریم. 
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا خاطرنشان کرد: 
برخی از این باندهای قاچاق سالح و مهمات را به صورت 

مکرر شناسایی و دستگیر کرده ایم، گفت: به نظر می رسد 
باید تجدید نظری هم در مجلس شــورای اســالمی و هم 

در قوه قضاییه در خصوص مجازات های این افراد داشــته 
باشند تا قانون بازدارنده باشد. 

ســردار شــرفی تصریح کرد: آن چیزی که ما در حال 
حاضر داریم و جریمه ای که برای این افراد در نظر گرفته 
می شود خیلی ســنگین نیست و وقتی یک فرد یا باند به 
صورت مکرر در رابطه با یک جرم دســتگیر می شود و با 
اینکه محکوم و زندانی شــده اما دوباره این جرم را تکرار 
می کند که به این مفهوم است که منافع ارتکاب این جرم 
برای این فرد یا افراد زیاد اســت که این  این راه را ادامه 

می دهند.
وی بــا تاکید براینکه به نظر می رســد باید در قوانین 
مرتبــط با ایــن موضوع بایــد تجدیدنظر کنیــم، گفت: 
همچنین شعبات ویژه ای را در حوزه دستگاه قضایی پیش 
بینی کنیم تا برای ایــن موضوع به صورت حرفه ای عمل 

کنند.
 جانشــین معاون هماهنگ کننــده فراجا تاکید کرد: 
همچنیــن با عقبه اقتصادی قاچاقچیان ســالح و مهمات 
باید برخــورد کنیم. در این جهت حتما پولشــویی هایی 
اتفاق می افتد و باید با این نوع جرائم هم به صورت جدی 
برخــورد کنیم. به نظرم وحدت و اتحادی بیشــتری الزم 

است تا برعلیه قاچاق سالح و مهمات قیام کنیم.

جانشین سازمان اطالعات فراجا از دستگیری متهمی که 
صد ها میلیارد تومان در حوزه رمز ارز از شــهروندان در نقاط 
مختلف ایران کالهبرداری کرده بود، خبر دادبه گزارش رکنا، 
سردار علیرضا لطفی جانشین سازمان اطالعات فراجا  اظهار 
کرد: درپی کالهبرداری های میلیاردی رمز ارز از شهروندان 
موضوع رســیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از سربازان 
گمنام امام زمان )عج( ســازمان اطالعات فراجا قرار گرفت.

وی افزود: در گام نخســت، ماموران سازمان اطالعات فراجا 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و در بررسی ها متوجه شدند، 
متهم در فضای مجازی با خرید و فروش سوری رمز ارز از سه 
هزارنفر به ارزش صد ها میلیارد تومان در نقاط مختلف ایران 

کالهبرداری کرده و متواری شده است.

جانشین سازمان اطالعات فراجا تصریح کرد: بنابرحساسیت 
موضوع ماموران اطالعات سازمان فراجا وارد عمل شدند و با 
رصد های اطالعاتی گســترده مخفیگاه متهــم متواری را در 
استان تهران شناسایی کردند.سردار لطفی با بیان اینکه متهم 
چندین ماه متواری و تحت تعقیب دیگر ضابطین قضایی قرار 
داشت اظهار کرد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه، صبح امروز 
سربازان گمنام ســازمان اطالعات فراجا پس از دریافت این 
اطالعات مهم با کســب مجوز های الزم قضایی راهی محل 
مورد نظر شدند و در یک عملیات منسجم متهم را دستگیر 

کردند.جانشین سازمان اطالعات فراجا در پایان خاطرنشان 
کرد: با دســتور مقام  محترم قضایی متهم برای سیرمراحل 
قانونی راهی زندان شــده و تحقیقات گســترده در رابطه با 
پرونده جهت کشــف جرائم احتمالــی ادامه دارد. همچنین 
سازمان اطالعات انتظامی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: ابر 
کالهبردار کثیرالشاکی و متواری که از طریق معامالت صوری 
در فضــای مجازی رمز ارزها، صدها میلیــارد تومان از مردم 
کالهبرداری کرده و و مدت طوالنی تحت تعقیب قرار داشت، 
در اقدامی اطالعاتی در تور ســربازان گمنام امام زمان)عج( 

در سازمان اطالعات انتظامی کشــور قرار گرفته و نهایتا در 
ســحرگاه دیروز طی یک عملیات منســجم و غافلگیرانه با 
هماهنگی قضائی دستگیر شد. به گزارش ایسنا، برابر اطالعیه 
اعالم شده، این فرد  با قرار وثیقه هزار میلیاردی روانه زندان 
شده اســت.پیش از این ســردار مهدی حاجیان، سخنگوی 
پلیس کشور نیز در هشدار با تاکید بر اینکه رمزارزها مناسب 
سرمایه گذاری نیســتند، از افزایش کالهبرداری ها در حوزه 
رمزارزها خبر داد و گفتــه بود: کالهبرداری ها برابر آمارهای 
پلیس فتا و شــکایات واصله در حوزه رمز ارز در حال افزایش 
است. رمز ارزها حوزه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و از 
این رو به مردم هشدار می دهیم که از سرمایه گذاری در این 

حوزه پرهیز کند.

رئیس پلیس راهور پایتخت از کنترل و ســاماندهی تردد 
خودروهــای ســنگین در تهران خبرداد و گفــت که در این 
راستا از سامانه کنترلی میکسرها بهره برداری شد.به گزارش 
ایسنا، سردار محمدحســین حمیدی در این باره گفت: یکی 
از مشــکالت ترافیکی در سطح شــهر تهران که در ساعات 
مختلف شــبانه روز وجود دارد، تردد خودروهای ســنگین و 
خودروهایی اســت که بارهای مختلــف را جابه جا می کنند.

وی با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر گفت: 
عملیات ترافیکی برای ساخت وسازها و محموله های مختلفی 
که در این خصوص در ســطح شــهر جابجا  می شود نیازمند 
ســاماندهی بود و درهمین راستا نیز طراحی سامانه ای برای 
کنترل و ضابطه مند کردن تردد این وسایل در دستورکار قرار 
گرفت. حمیدی ادامه داد: از طرفی دیگر ضرورت داشت این 

کامیون ها و خودروهای سنگین  به موقع در شهر تردد کنند 
تا این محموله ها به مقصد برسند، اما کنترل و نظارت بر آنها 
با روش های ســنتی ممکن نبود.وی افزود: یکی از مشکالت 
ما این بود که خودروهای ســنگین به صورت کنترل نشــده 
و با کنترل های حداقلی و ســنتی در سطح معابر و در طول 
شــبانه روز تردد و حوادثی را برای مــردم ایجاد کرده بودند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: محدود کردن میکسرها 
در ســاعات شب باعث شــده بود که آنها در یک پیک زمانی 
کوتاه با سرعت بیشتری تردد کنند تا بتوانند سریع تر به مقصد 

رسیده تا زمان مجاز برای ترددشان تمام نشود، که این خود 
باعث ایجاد حوادث ترافیکی ناگواری شــده بود.وی ادامه داد: 
از ســوی دیگر اجرای پروژه های عمرانی در شب برای خیلی 
از ســاکنین آن منطقه نیز ناراحتی های بسیاری مانند ایجاد 
آلودگی های صوتی و ... را به همراه داشت که در همین راستا 
ما از سال گذشته با جلسات مختلفی  که با صنوف مختلف از 
جمله میکسرها داشتیم بر آن شدیم که با تجهیز این ناوگان 
به تجهیزات هوشمند سامانه های  کنترلی بتوانیم امکان تردد 
ایــن خودروها در روز را هم عالوه برشــب مدیریت و کنترل 

کنیم.حمیدی ادامه داد: بر این اساس تصمیم بر آن شد تا در 
بخشی از ساعات روز که امکان پذیر است و به ترافیک خللی 
وارد نمی کند، با کنترلی که پلیس راهور در سطح معابر شهر 
دارد اجازه تردد به میکســرها داده شود.به گفته حمیدی با 
مصوبه ای  که سال گذشته توسط شورای ترافیک شهر تهران 
تصویب شــد، به میکسرها اجازه  تردد داده شد و تردد آنها با 
سامانه های کنترلی که در اختیار پلیس قرار دارد رصد  می شود 
و بــا تخلفات احتمالی برخورد می شــود.رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ افزود: این تازه ابتدای راه است و ما روز سه شنبه 
سامانه  کنترل برخط و آنالین ناوگان میکسری شهر تهران را 
افتتاح کردیم و ادامه این ســاماندهی را برای دیگر بخش ها 
مانند نخاله برها، زباله برها و تمام گروه ها و وسایل نقلیه که در 

سطح شهر تهران بار جابه جا می کنند خواهیم داشت.

یک مقــام انتظامی از دســتگیری دو نفــر در زمینه 
کالهبرداری در قالب فروش ســئواالت کنکور و امتحانات 
نهایی خبر داد.به گزارش ایلنا، سرهنگ  مصطفی نوروزی، 
در تشــریح این خبراعالم داشــت: با نزدیک شدن به ایام 
برگــزاری امتحانات نهایی و آزمــون های کنکور، فعالیت 
مجرمان ســایبری تحت عنوان فروش سئواالت کنکور و 
آزمون های نهایی افزایش یافته اســت، در همین راســتا 
برابر رصدهــای صورت گرفته در فضای مجازی، کانال ها 
و گروه های فعال در این حوزه پایش و شناســایی عامالن 
و گردانندگان آن ها در دســتور کار پلیس فتا قرار گرفته 
اســت. این مقام انتظامی افزود: طی بررســی های فنی و 

تخصصی صورت گرفته از ســوی کارشناسان پلیس فتا، 
دو نفــر از گردانندگان کانال هــای فعال در حوزه فروش 
ســئواالت کنکور و امتحانات نهایی مورد شناســایی قرار 
گرفته و با هماهنگی مراجع قضائی در دو اســتان مختلف 

دستگیر شده اند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس 
فتــا  ادامه داد: در بازجویی های انجام شــده نیز متهمان 

به کالهبــرداری از حدود ۲۰۰ نفر از داوطلبان و خانواده 
های آنان در قالب فروش سئواالت امتحان نهایی و کنکور 

اعتراف نموده اند.
وی افزود: اقدامات پلیــس فتا در زمینه برخورد با هر 
گونــه فعالیت مجرمانه در این حوزه بــه صورت ویژه در 

دستور کار واحدهای این پلیس قرار دارد.
بنابراعالم پایگاه خبــری پلیس، رئیس مرکز مبارزه با 

جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس فتــا فراجا در توصیه 
به شــهروندان گفت: بــا توجه به اینکــه فعالیت هرگونه 
تارنمــا، صفحه و کانال در شــبکه های اجتماعی پیرامون 
فروش ســئواالت امتحانات نهایی و کنکور صرفاً با هدف 
کالهبــرداری از داوطلبان بــوده و نمونه های موجود در 
کانال ها مربوط به ســئواالت ســال های قبل و با انگیزه 
جلب اعتماد کاربران اســت؛ لذا اکیداً توصیه می کنیم به 
هیچ عنوان بــه این تبلیغات توجه ننمــوده و در صورت 
مشاهده هر گونه فعالیت در این خصوص مراتب را سریعاً 
 cyberpolice.ir از طریق سایت پلیس فتا به نشــانی

گزارش نمایند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 
11 نفر طــی هفته های اخیر در رابطه با خرید و فروش ارز 
و معامالت فردایی خبر داد.سرهنگ هدایت بهرامی، رئیس 
پلیــس امنیت اقتصادی تهران بــزرگ در گفت وگو با ایلنا 
دربــاره مهمترین موضوعاتی که در پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ پیگیری می شود، گفت: با توجه به طرح اصالح 
یارانه ها اولویت ما موضوعاتی اســت که در رابطه با معیشت 
مردم اســت. هر کدام از موضوعات و جرائم اقتصادی که با 
معیشت مردم سر و کار داشته باشد از قبیل احتکار، قاچاق 
کاال و ارز که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم بر معیشت 
مردم تاثیر می گذارند از اولویت های ما هستند. مجرمان هم 
بدانند که با شــدت و قدرت تمام بــا این ها مبارزه خواهیم 
کرد.وی همچنین درباره پرونده های معامالت فردایی ادامه 
داد: موضوعات معامــالت فردایی یک معامالت قمارگونه و 

غیرقانونی است یعنی افرادی در بازار طال و ارز وارد شده و با 
هدف سودجویی و کسب منافع خودشان معامالت قمارگونه 
انجــام می دهند. در ایــن معامله هیچ کاالیــی رد و بدل 
نمی شود و صرفا روی سود و زیان کاال معامله انجام می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: 
در معامــالت فردایی می توانیم بگوییــم که اصال معامله ای 
صورت نمی گیــرد چراکه کاالیی وجود نــدارد و نیتی هم 
بر تحویل کاال نیســت. این معامله قمارگونه است از لحاظ 
شرعی و قانونی اشــکال دارد. خوشبختانه با مصوبه ای که 
در این خصوص اخیرا سران قوا تصویب کرده اند و به تنفیذ 

مقام معظم رهبری نیز رسیده اســت برای آن جرم انگاری 
شــده اســت و افرادی که وارد این بازار می شوند بدانند که 
تحت رصد اطالعاتی پلیس هستند و با این افراد نیز برخورد 
قانونی قطعا صورت می گیرد.ســرهنگ بهرامی با اشاره به 
افرادی که در رابطه با این نوع معامالت و همچنین بازار ارز 
شناسایی و دستگیر شده اند، گفت: از مردم می خواهیم که 
تحت هیچ عنوانی در این معامالت وارد نشــوند چراکه این 
معامالت غیرقانونی و غیرشرعی است. در این مدت نیز ۳۹ 
متهم در این رابطه دســتگیر شــده اند. وی درباره نظارت و 
رصد بازار ارز و برخورد با دالالن گفت: در خصوص برخورد 

با دالالن در بازار ارز اقدامات ما در چند زمینه صورت گرفته 
است. از جمله این اقدامات کارهای اطالعاتی و فنی است که 
در جهت شناســایی عوامل مخل در بازار ارز صورت گرفته 
اســت.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ تصریح 
کرد: همچنین در خصوص دالالن ارزی نیز اقدامات فنی و 
اطالعاتی صورت گرفته است در حوزه اصناف نیز آژانس های 
مسافرتی و طالفروشانی که در بحث خرید و فروش ارز ورود 
کرده و خرید و فروش غیرمجاز ارز انجام می دهند شناسایی 
و با آن ها برخورد شــده است.سرهنگ بهرامی با بیان اینکه 
این اقدامات به صورت هدفمند انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: همچنیــن کانال های فردایــی و قیمت گذار که تاثیر 
منفی در بازار می گذارند نیز شناسایی شده و با آن ها برخورد 
صورت گرفته است. این برخورد نیز به صورت مستمر ادامه 

دارد تا نتایج مطلوب نیز حاصل شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا مطرح کرد

لزوم اصالح قوانین مرتبط با قاچاق سالح و مهمات در مجلس

دستگیری ابر کالهبردار رمز ارزها در تهران

رئیس پلیس راهور پایتخت خبرداد

خودروهای حمل زباله و نخاله ساماندهی می شود

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا اعالم کرد

فروش سواالت کنکور و امتحانات نهایی در فضای مجازی

معامالت فردایی، قمارگونه است

دستگیری ۱۱ نفر در رابطه با خرید و فروش ارز

قتل معمایی خانم مهندس تهرانی در گیشا 
همزمان با مرگ مشکوک زن سالخورده در خانه اش ، پرستار خانگی وی برای 
تحقیق و بازجویی بازداشــت شــد.به گزارش رکنا، ساعت 1۰:۳۰ دقیقه 6 تیر، 
مرگ زن ۷۲ ساله ای به بازپرس محمد تقی شعبانی اعالم شد. با گزارش این خبر 
بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل که طبقه سوم ساختمانی در 
منطقه گیشا بود، شدند. با ورود به خانه  با جسد این زن در حالی رو به رو شدند 
که آثار ضرب و جرح روی بدنش نمایان بود. نخســتین بررسی ها نشان می داد 
وی مهندس و از مدیران بازنشســته شهرداری تهران بوده است.خانم جوانی که 
موضوع را به پلیس و اورژانس خبر داده بود در تحقیقات گفت: حدود 45 روز قبل 
از سوی یک شرکت خدماتی به عنوان پرستار به خانم مهندس معرفی و در این 
خانه مشغول به کار شدم ، من کارهای خانه و خریدها و مراقبت از خانم مهندس 
را انجام می دادم. شــب حادثه زنگ خانه به صدا درآمد و مرد جوانی از پشت در 
مدعی شد که برای خانم مهندس بسته ای از طرف شهرداری آورده است. من هم 
در را باز کردم اما لحظاتی بعد مرد جوان در حالی که ماسک به صورت داشت و 
دستمالی هم دور سرش بسته بود، مقابل آپارتمان آمد و به محض اینکه در را باز 
کردم ناگهان مرد جوان چاقویی از جیبش بیرون آورد و به سمت من گرفت و با 
تهدید مرا به داخل یکی از اتاق ها برد و حبس کرد، بعد شروع به کتک زدن خانم 
مهندس کرد مدام تهدید می کرد که بگوید وســایل با ارزشش را کجا نگهداری 
می کند. اما مشــت و لگدهای او باعث شد که حال خانم مهندس بد شود. مرد 
جوان با دیدن این صحنه مرا از اتاق بیرون آورد و از من خواســت که با اورژانس 
تماس بگیرم.پرستار ۳5 ساله ادامه داد: فوراً به اورژانس زنگ زدم و از آنجایی که 
امدادگران خیلی زود آمدند، مرد ناشــناس وقت نکرد که وسایل با ارزش خانه را 

سرقت کند، فقط فرش نفیسی را که داخل خانه بود با خودش برد.
به دســتور بازپرس جنایی، دوربین های مداربسته محل سکونت پیرزن مورد 
بازبینی قرار گرفت. تصاویر نشــان می داد که طبق اظهارات خانم پرستار، مردی 
زنگ خانه خانم مهندس را به صدا درآورده و وارد خانه شــده و لحظاتی بعد با 
فرشــی از خانه خارج می شود. اما در بازبینی دوربین ها مشخص شد که ساعتی 
قبل از این حادثه، پرســتار جوان از خانه خارج شــده بود. وقتی علت این کار را 
پرسیدند وی مدعی شد برای خرید داروی خانم مهندس خانه را ترک کرده اما 
بررســی ها نشان می داد که زن سالخورده نیازی به داروی جدیدی نداشته است.

مورد دیگری که ظن تیم تحقیق را به پرســتار جوان بیشــتر کرد این بود که 
دوربین ها نشــان می داد پرستار هنگام خروج از خانه با مرد ناشناسی که سرقت 
را مرتکب شــده مقابل در ورودی خانه صحبت کرده بود. وقتی کارآگاهان از زن 
پرستار خواستند در این باره توضیح دهد وی گفت: من وقتی دیدم او پشت در 
خانه نشسته به او گفتم چرا اینجا نشسته ای که جواب داد به خاطر خستگی اینجا 
نشسته ام. با این حال زن جوان وقتی 4۰ دقیقه بعد به خانه بر می گردد باز هم 
مرد جوان همانجا نشسته بود اما او این بار بی توجه به حضور وی وارد خانه شد 
و دقایقی بعد نیز سناریوی سرقت کلید خورد.مدارک و شواهد به دست آمده در 
تحقیقات، باعث شد که انگشت اتهام به سمت پرستار جوان نشانه رود و احتمال 
دخالت وی در این ماجرا پررنگ تر شــد.در بررسی های اولیه از سوی متخصصان 
پزشکی قانونی، از آنجایی که خانم مهندس بیماری قلبی داشت، علت مرگ وی 

سکته قلبی بر اثر شوک ناشی از ضرب و جرح سارق ناشناس اعالم شد.

پرونده

فرمانده انتظامی قم از دســتگیری سرکرده قاچاقچیان 
خرد مواد مخدر و کشــف ۲ کیلــو و ۲۲8 گرم مواد روان 
گردان اعم از شیشــه و هروئیــن در این رابطه خبر داد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت: مأموران 
کالنتری 1۳ شهید ســعیدی با رصد و پی گیری فعالیت 
یکی از ســرکردگان مواد مخدر و اشراف اطالعاتی بر روی 
نامبرده در یکی از محالت آلوده شهر قم، اقدامات مجرمانه 
وی بــرای پلیس محــرز و با هماهنگی مقــام قضائی در 

عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
وی با اشاره به دستگیری همدست وی در این عملیات، 
افزود: از افراد دســتگیر شــده ۲ کیلــو و ۲۲8 گرم مواد 
روان گردان اعم از شیشــه و هروئین و نیز ترازوی توزین 
دیجیتال و آالت و ادوات مصرف مواد مخدر کشــف شده 
است.فرمانده انتظامی شهرســتان قم با بیان اینکه متهم 

اصلی فاقد ســابقه اعتیاد اســت، گفت: وی تنها با تعداد 
محدودی از خرده فروشــان در ارتباط بوده و طی بررسی 
صورت گرفته عالوه بر کشف 45۰ میلیون ریال وجه نقد، 
مبلغ ۲ میلیارد و 4۰۰میلیون ریال نیز گردش مالی اخیر 

وی از طریق دستگاه پُز بوده است.
سرهنگ مختاری با بیان اینکه از متهمان یک دستگاه 

خودرو زانتیا و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شده است، 
اضافه کرد: در نهایت افراد مذکور به همراه پرونده تشکیل 
شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان 
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان قم از شهروندان خواست، 
در صورت مواجهه با اینگونه موارد از طریق ســامانه 11۰ 
به مرکز فوریت های پلیســی استان اطالع داده تا در کوتاه 
ترین زمان ممکن مأموران انتظامی نســبت به دستگیری 

مجرمان اقدام کنند.

سرکرده اصلی قاچاقچیان موادمخدر لو رفت 

فروش صندلی دانشگاه پزشکی بدون کنکور 
اعضای یک باند که مدعی بودند متقاضیان تحصیل در رشــته پزشــکی 
دانشــگاه را بدون کنکور پذیرش می کنند دســتگیر شدند.به گزارش رکنا، 
سرهنگ راســتی معاون عملیات پلیس امنیت در تشریح این پرونده گفت: 
اعضــای این بانــد طعمه های خود را هنــگام برگزاری کنکــور در اطراف 
دانشــگاه ها انتخاب می کردند و به خانواده ها می گفتند نگران نباشــند اگر 
امسال فرزندشــان در کنکور سراسری موفق نشوند، آنان می توانند در سال 
بعد بدون کنکور فرزند آنان را در رشته پزشکی پذیرش کنند.وی افزود: آنها 
از خانواده هــا مبالغی بین 4۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان کالهبرداری کرده اند 
و معموالً به خانواده ها وعده های پوشالی می دادند که این وعده ها نزدیک به 
دو ســال طول می کشید و در این مدت نه فرزند خانواده پذیرش می شد نه 

پولی به خانواده ها برگردانده می شد.
سرهنگ راستی تاکید کرد: در حال حاضر سه متهم دستگیر شده اند که 
یک نفر از اعضای این باند برای شناســایی از ســوی مالباختگان در پلیس 
امنیت و دو نفر از کالهبرداران در زندان هستند که یکی از کالهبرداران در 

همین زمینه دارای سابقه است.
معاون عملیات پلیس امنیت گفت: البته مالباخته ها هم بی تقصیر نبودند، 
زیرا خانواده ها ســعی داشتند بدون اینکه فرزندشان کنکور بدهد و زحمتی 
در این زمینه بکشــد به دانشگاه راه یابند. کالهبرداری اعضای این باند فقط 
در تهران نبوده بلکه در سراســر کشور بوده و تاکنون 1۹ نفر در این پرونده 
شاکی هستند. اگر خانواده ای در این زمینه مالباخته است به معاونت پلیس 

امنیت در کوی نصر مراجعه کند.

۱۳ مصدوم و ۱ فوتی در آتش سوزی 
مجتمع مسکونی در مجیدیه 

رئیس مرکز اورژانس تهران گزارش نهایی از حادثه آتش سوزی سه شنبه 
شــب در یک مجتمع مسکونی واقع در مجیدیه شــمالی را تشریح و اعالم 
کرد که درپی این حادثه 1۳ تن مصدوم شــده و یک تن نیز جان خود را از 

دست داده است.
یحیی صالح طبری در گفت وگو با ایســنا، درباره گزارش نهایی از حادثه 
حریق مجتمع مســکونی در مجیدیه شــمالی گفت: در ساعت ۲۰:۲۳ سه 
شنبه تماسی با اورژانس تهران گرفته شد و طی آن اعالم شد که در خیابان 
مجیدیه شمالی، بعد از محمودی، نبش خیابان کمالی، مجتمع عقیق آتش 
ســوزی رخ داده کــه بالفاصله با توجه به نوع گزارش دو دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس، شش دستگاه آمبوالنس و سه دستگاه موتورالنس به محل اعزام 
شدند.وی با بیان اینکه عوامل اورژانس تا چندین ساعت پس از وقوع حادثه 
در محل مســتقر بودند، گفت: این آتش از سوی عوامل آتش نشانی خاموش 
شد و عوامل اورژانس نیز به حادثه دیدگان امدادرسانی کردند، متاسفانه در 

این حادثه مردی حدودا 6۰ ساله جان خود را از دست داد.
1۳ تن نیز مصدوم شــدند که پنج نفر از آنان از جمله یک آتش نشــان 
خدمــات درمانی را در محل دریافت کرد و هشــت تن دیگر هم که نیاز به 
درمان و مراقبت بیشتر داشتند به بیمارستان های فیروزگر، امام حسین)ع(، 

پارس و گلستان منتقل شدند.

مرگ هولناک 4 زن و مرد 
در تصادف سمند با لودر 

برخورد مرگبار ســمند و لودر در آزادراه تهرانـ  شمال در محور چالوس 
4 فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

بــه گزارش رکنا، صبح دیروز گــزارش تصادفی در محور آزادراه تهرانـ  
شمال به مرکز فوریت های اورژانس 115 غرب مازندران گزارش شد که در 
این حادثه یک دستگاه خودروی ســمند و لودر با هم برخورد کرده بودند.
zتیم پایگاه اورژانس مرزن آبــاد و تیم های هالل احمر به محل حادثه در آز

ادراه چالوس قبل از عوارضی به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه که گفته شــد در اثر برخورد خودروی سمند و لودر اتفاق 
افتاد دو زن حدود 4۰ و 18 ساله و دو مرد حدود 45 و ۲۰ ساله در دم جان 
باختند.همچنین یک خانم 41 ساله و یک پسربچه 8 ساله مصدوم شدند و 

به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.

تصادف مرگبار پژو با گاردریل در جاده دامغان 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان سمنان گفت: خودروی پژو 4۰5 
پس از انحراف از جاده و برخورد با گاردریل دچار آتش سوزی شد که در این 
حادثه چهار نفر جان باختند و چهار نفر آسیب دیدند.به گزارش رکنا، مظفر 
محمدخانی ابراز داشت: این حادثه ساعت 6 و 1۰ دقیقه دیروز در کیلومتر 

1۰1 محور سمنان به دامغان رخ داد.
وی با اشــاره به انحراف از جاده و برخورد خودروی پژو 4۰5 با گاردریل 
که بــه آتش گرفتن آن انجامیــد، گفت: تعداد مصدومین انتقالی توســط 
اورژانس در این صحنه یک نفر و تعداد فوتی های رهاســازی شده از سوی 
امدادگران هالل احمر چهار نفر بود.محمدخانی یادآور شد: تعداد کل حادثه 
دیدگان این حادثه چهار نفر بود و امدادگران پایگاه نعیم آباد به این حادثه 

امدادرسانی کردند.

اخبار کوتاه

یک کارشناس سایبری گفت: نصب برنامه های افزایش 
دنبــال کننده و الیک می تواند باعث ســرقت اطالعات و 
دسترســی هکر ها به حســاب بانکی افراد شود.ملک نژاد 
گفت: بدافزارها، نرم افزار هایی هســتند که توسط هکر ها 
نوشــته می شوند تا بتوانند به موبایل یا رایانه افراد آسیب 
برسانند یا از اطالعات افراد سواستفاده کنند. با گسترش 
شــبکه های اجتماعی و اســتفاده کســب و کار هــا از از 
شــبکه های اجتماعی، مردم به دنبال کسب فالور، الیک 
و کامنت در اینســتاگرام هستند و به همین دلیل از نرم 
افزار افزایش فالوور اســتفاده می کننــد، اما برخی از این 

برنامه ها در واقع بد افزار هســتند. این کارشناس سایبری 
گفت: افراد نباید رمز عبــور خود را در اختیار برنامه های 
افزایش فالوور قرار دهند، چون می تواند باعث فیشــینگ 
شــود.او گفت: با استفاده برنامه های افزایش فالوور که در 
واقع بدافزار هستند، دسترسی به اطالعات شخصی افراد 
مانند عکس ها، فیلم ها و حتی حســاب بانکی افراد وجود 
دارد.فیشــینگ نوعی حمله مهندسی اجتماعی است که 
عمومــاً از طریق ایمیل و با هدف ســرقت اطالعات ورود 
به سیستم و سایر اطالعات حساس مانند اطالعات کارت 

اعتباری برای سرقت هویت افراد انجام می شود.

رئیس کل دادگســتری استان گلستان گفت: وکیلی که 
مدعــی بود از طریق نفوذ و ارتباط می تواند رای پرونده را به 
نفع موکل خود تغییر دهد، دستگیر شد.به گزاش رکنا، حیدر 
آســیابی گفت: این وکیل با این ادعا که برای صدور رای باید 
به قاضی پرونده ، رشوه پرداخت کند از موکل خود تقاضای 
پول کرده بود که با هوشیاری حفاظت و اطالعات دادگستری 
استان دستگیر شد.آســیابی گفت: بررسی ها نشان داد، این 
وکیل متخلف با ســوء اســتفاده از نام قاضی که از موضوع 
اطالعی نداشت، از موکل خود پول اضافه دریافت کرده بود.
او گفت: این وکیل بالفاصله دستگیر شد و در حال حاضر در 

بازداشت به سر می برد.او با تاکید بر این که دادگستری استان 
در مبارزه با فســاد مصمم است، گفت: مردم سو جریان های 
مالی و فســاد اداری در دستگاه قضایی، سازمان های تابعه و 
وکال را به شماره ۰۹111۷58۳6۷ پیامک کنند.رئیس کل 
دادگستری استان گلستان گفت: شماره تماس 158۰ هم در 
طول شبانه روز گزارش های مردمی را در این زمینه دریافت 
می کند.او گفت: افراد می توانند حضوری هم گزارش های خود 
از متخلفین را به ستاد خبری حفاظت و اطالعات دادگستری 
استان به نشــانی گرگان، بلوار شهید کالنتری )کمربندی(، 

خیابان دانشجو، دادگستری کل اعالم کنند.

بازداشت وکیل فاسد در گلستان سرقت از کاربران مجازی با شگرد افزایش فالوور و الیک


