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فرمانده انتظامی استان درخصوص تیراندازی پارک 
پامچال منطقه شــاهین ویالی کرج که منجر به قتل 
یک نفر شــد، دستور ویژه و سریع عامالن را صادرکرد.
به گزارش رکنا، ســردار »عباسعلی محمدیان« اظهار 
داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر یک فقره درگیری مسلحانه در پارک پامچال منطقه 
شــاهین ویال و فوت یک نفــر در این حادثه، بالفاصله 
مامــوران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان 
برای بررســی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی 
افزود: با حضور پلیس در محل و برابر تحقیقات میدانی 
صورت گرفته مشخص شد که یکی از شهروندان هدف 

گلوله راکب یک موتور سیکلت قرارگرفته و با همدست 
خود بالفاصله از محل متواری شدند. سردار محمدیان 
خاطرنشــان کرد: برابر بررســی های بــه عمل آمده 
اختالف حساب ســبب این حادثه شده و تالش برای 
دستگیری عوامل این حادثه از نخستین لحظات وقوع 
آن در دستور کار پلیس آگاهی است.فرمانده انتظامی 
اســتان البرز با بیان اینکه جزئیات این حادثه به زودی 
اطالع رسانی خواهد شد، گفت: درگیری و سرقت های 
مسلحانه موجب تشویش اذهان عمومی شود که خط 
قرمز پلیس است و شهروندان بدانند که با عامالن این 

حادثه برخورد جدی خواهد شد.

با تــالش کارآگاهــان پلیس آگاهی شهرســتان 
نظرآباد شــخصی که به دلیل اختالفات خانوادگی به 
وسیله ضربه چاقو پدرزن خود را به قتل رسانده بود، 
شناســایی و دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ  
فرج اهلل اســدالهی فرمانده انتظامــی نظرآباد در این 
خصوص بیان داشت: در پی اعالم یک فقره درگیری 
منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان نظرآباد 
بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان برای 
بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: 
بررســی های اولیه حاکی از این بــود که فردی ۴۸ 
ساله در درگیری خانوادگی توسط دامادش به وسیله 

ضربه چاقو به قتل رســیده و قاتل پس از انجام جرم 
گریخته است.  فرمانده انتظامی نظرآباد تصریح کرد: 
بالفاصله اقدامات کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه 
قاتل آغاز و در کمتر از ۴۸ ساعت متهم دستگیر و به 
پلیس آگاهی نظرآباد منتقل شد.سرهنگ اسدالهی با 
اشاره به اعتراف متهم به انجام قتل به دلیل مشکالت 
خانوادگی، گفت: با تکمیــل پرونده قاتل برای انجام 
مراحــل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی شــد.این 
مقام انتظامی در پایان خاطرنشــان کرد که بسیاری 
از جنایات صورت گرفته در ســطح استان می تواند با 

اندکی صبر و حلم پیشگیری شود.

قتل فجیع پدرزن با ضربات چاقو داماد عصبانی در کرجقتل در تیراندازی وحشتناک پارک پامچال 

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری بیش از ۵۰۰ تن از 
مرتکبان جرائم اقتصادی، سرقت، جرائم جنایی، کالهبرداری 
و ... از ســوی دو پلیس امنیــت اقتصادی و آگاهی خبرداد.
به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی در اجرای سومین 
مرحله از طرح کاشف در سال جاری که دیروز در مقر پلیس 
آگاهی تهران برگزار شــد، گفت: مرحلــه جدیدی از طرح 
کاشف در سال جاری توسط همکاران من در پلیس آگاهی 
و پلیــس امنیت اقتصادی به مرحله اجــرا درآمد. آنچه که  
در این محل به نمایش گذاشــته شده گوشه ای از اقدامات 
همکاران من است که پس از چندین روز انجام کار اطالعاتی 

و شناسایی انجام شده است.
وی با بیــان اینکه در این مرحله از طرح ماموران پلیس 
آگاهــی ۳۵۲ نفــر از مجرمــان حرفه ای پایتخت شــامل 
ســارقان، جاعالن، کالهبرداران، سارقان خودرو، زورگیران، 
گوشی قاپان، قاتالن و ... را دستگیر کردند؛ گفت: ۲۳۵ نفر از 

این افراد، سابقه دار هستند. 
همچنیــن در اجــرای این طرح ۷۶ باند ســارق منزل، 

کیف قاپ، موبایل قاپ و ... نیز منهدم شد.
۱۷۰۰ فقره ســرقت مختلف نیز کشف و مقادیر از اقالم 
مسروقه نیز از سارقان کشف و ضبط شده که به مالباختگان 

تحویل داده می شود.
رحیمی به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی نیز اشاره کرد 
و گفت: پلیس امنیــت اقتصادی ماموریت های خود در این 

طــرح را حول دو بخش عمده اجرا کرده اســت. بخش اول 
مربــوط به مبارزه با قاچاق کاال بود که در این راســتا ۱۴۸ 

پرونده تشــکیل شــده و ۱۷۱ نفر به اتهام جرائم مرتبط با 
حمل و توزیع کاالی قاچاق شناســایی و دســتگیر شدند. 
همچنین دو میلیون و ۲۲۵ هزار قلم انواع کاالی قاچاق نیز 

کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد:  همچنین طی 
این مدت  ۶۴۸ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در این طرح 
کشف و ضبط شد و ۴۱ دستگاه خودرو شوتی که از آن برای 
حمل کاالی قاچاق استفاده شده بود نیز توقیف و ضبظ شد.

رحیمــی با بیان اینکه  ۳۷ نفر که فرار مالیاتی به ارزش 
۹۰۰ میلیارد تومان داشتند دستگیر شدند، گفت: دستگیری 
۱۱ دالل ارزی بــه همــراه بالغ بر یک میلیــارد تومان ارز، 
بازداشــت هفت نفر از سوءاســتفاده کننــدگان از ارزهای 
مسافرتی و ۱۴ محکوم متواری و بدهکار بانکی نیز از دیگر 

دستاوردهای این طرح است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر شیوه موبایل قاپی ها 
نیز گفت: طبیعتا سارقان مانند سایر مجرمان دائما در حال 
تغییر شیوه سرقت هســتند. تعداد زورگیری زیاد نشده اما 

شیوه ها تغییر کرده است. 
پلیس با هر گونه ســرقت در زمان های مختلف برخورد 
می کند و از لحظه ای که یک ســرقت اتفاق می افتد و ما به 

عنوان پلیس مطلع می شویم با آن برخورد می کنیم.

رئیس پلیــس فتای پایتخت از بازداشــت عامل ایجاد 
ســایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل 

ای نماد خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ داود معظمــی گودرزی، 
دراین باره اظهارکرد: چندی پیش تعدادی از شــهروندان 
به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند پس از 
خرید در یکی از ســایت های فروش موبایل و لوازم جانبی 
تلفن همــراه مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. مالباختگان 
این پرونده در ادامه اظهارات خود به ماموران اعالم کردند 
قصد خرید لــوازم جانبی تلفن همــراه در فضای مجازی 
را داشــته که با یک ســایت فروش آنالین ایــن کاالها با 
قیمت هــای ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشــته 
مواجه شــدند اما پس از انجــام فرآیند خرید و واریز وجه 
کاالیی دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری شــدند.  وی 
افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ 
تحقیقــات پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه 
شــدند کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل 
ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از 

آن ها کرده است.
 گودرزی گفت: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت با 
به کارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گســترده در فضای 
مجازی گرداننده این ســایت را شناسایی کردند و پس از 
به دست آوردن اطالعات هویتی متهم و تشریفات قضایی 
او را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دســتگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم 
پس از حضــور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند 
اما پس از مشــاهده مســتندات موجود در پرونده ضمن 
پذیــرش جرم خود به کالهبرداری از بیــش از ۲۱ نفر از 
شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف 
کرد.براســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا وی با 
اشاره به اینکه مشخصات فروشــگاه های معتبر در سایت 
Enamad.ir قابل مشــاهده است اظهار کرد: شهروندان 
حتما از ســایت هایی که دارای نماد اعتمــاد الکترونیکی 
هســتند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز 
هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید 

صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس بین الملل از دســتگیری چهارمین متهم 
کالهبــرداری ۴۰۰ میلیــون دالری خبــر داد.به گزارش 
ایســنا، ســردار هادی شــیرزاد دراین باره گفت:  براساس 
دســتور مقامات قضائی یکــی دیگر از متهمــان پرونده 
کالهبــرداری۴۰۰ میلیــون دالری که به همــراه ۱۵ نفر 
دیگر، با تشــکیل شــرکت های صوری متعدد و با استفاده 
از جعل اســناد و ادعــای فعالیت در زمینــه واردات کاال 

اقدام بــه کالهبرداری ۴۰۰ میلیــون دالری کرده بودند، 
تحت پیگرد قرار گرفت.وی با اشاره به بازداشت سه نفر از 
متهمان این پرونده در سال گذشته افزود: درپی تحقیقات 
صورت گرفته، مشخص شــد، متهم به یکی از کشورهای 
منطقه متواری شده است که پلیس بین الملل  با استفاده از 
ظرفیت های سازمان اینترپل و هماهنگی های الزم با مراجع 
مربوطه داخلی و خارجی، علیه وی اعالن قرمز صادر کرده 

و متعاقباً متهم در کشور محل اختفاء مورد ردیابی و مورد 
شناســایی قرار گرفت. رئیس پلیس بین الملل فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران خاطر نشــان کرد: هم 
زمــان با پیگیری پرونده متهم از کشــورهای محل تردد، 
اعــالن قرمز صادره علیه وی به مراجــع مختلف از جمله 
پلیس مهاجرت و گذرنامه ارســال شــد تا در صورت عدم 
همکاری کشــورهای مورد نظر ، هنگام تردد احتمالی، در 

مرزهای رسمی کشور بازداشت شود.بر اساس اعالم سایت 
پلیس، شیرزاد  با اشاره به تالش ماموران اینترپل تهران در 
ردیابی ایــن متهم و همچنین انعکاس تحت تعقیب بودن 
وی به مرزهای ورودی کشور خاطرنشان کرد: با همکاری 
پلیس مهاجرت و گذرنامه، متهم هنگام ورود به کشور در 
یکی از فرودگاه های بین المللی بازداشت و برای ادامه روند 

رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

تازه ترین آمارها از شــمار جانباختگان و حادثه دیدگان 
سیل  اخیر حاکی از مرگ ۷۶ تن و امدادرسانی به بیش از۶۱ 
هزار نفر در ۲۵ اســتان کشور است.به گزارش ایسنا، درپی 
بارش های شدید باران در نقاط مختلف شاهد جاری شدن 
ســیل و وقوع آبگرفتگی در این مناطق بودیم، بارش هایی 
که در برخی از نقاط نظیر فیروزکــوه، امام زاده داوود )ع(، 
یزد، رفسنجان و ... خســارات جانی و مالی زیادی برجای 
گذاشته اســت.محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور که به اســتان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده، در گفت وگو با ایســنا اظهارکرد:  دیروز برای بازدید 
از مناطق ســیل زده و اطالع از آخرین روند امدادرسانی به 
استان چهارمحال و بختیاری سفر کردم. در جریان این سفر 

با استاندار و دیگر مســئوالن و مقامات محلی نیز دیدار و 
گفت وگوهایی انجام شده و آخرین وضعیت امدادرسانی در 
این اســتان ارائه شد. بنا شد تا طبق دستور ریاست محترم 
جمهوری به سرعت نســبت به جبران خسارات و حمایت 
از آســیب دیدگان اقدام شــود.وی همچنیــن درباره آمار 
جانباختگان سیل در کشــور نیز گفت:  شمار جانباختگان 
ســیل و آبگرفتگی در کشــور برابر تازه ترین گزارش های 
دریافتی، ۷۶ نفر اســت. اجساد این افراد به پزشکی قانونی 
منتقل شده و بررسی اولیه حاکی از مرگ آنها در پی سیل 
اســت و تحقیقات ثانویه و تکمیلی نیز در حال انجام است. 

همچنین ۱۶ نفر نیز مفقود هستند که جستجو برای یافتن 
آنان ادامه دارد.مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر نیز در گفت وگو با ایســنا به تشــریح 
آخرین وضعیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر در سیل اخیر پرداخت و گفت:  
از ابتــدای مردادماه تا ظهــر ۱۱ مردادماه  ۶۵۰۰ امدادگر 
در ۱۵۰۰ تیم عملیاتی در جریان امدادرســانی به ســیل 
در ۲۵ اســتان کشور فعالیت داشــتند. در این ماموریت ها 
۱۲۰۰ دستگاه خودرو و ۱۵ فروند بالگرد نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه عملیات امدادونجات در 

۱۶۶۹ نقطه متاثر از سیل صورت گرفته است، گفت:  ۱۶۷ 
شهرستان، ۱۳۰ شهر، ۱۳۸۶ روستا و ۱۵۳ محور مواصالتی 
تحت سیل و آبگرفتگی قرار داشتند که عملیات امدادی در 
آنها از ســوی هالل احمر انجام شده است. در جریان این 
عملیات ها به ۶۱ هزار و ۱۲۷ نفر امدادرسانی شده و ۸۵۸۵ 
نفر اســکان اضطراری داده شدند. همچنین ۳۰۱۸ نفر نیز 
به نقاط امن منتقل شــدند.رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمــر با بیان اینکه خدمات هالل احمر در 
۲۵ اســتان متاثر از سیل ادامه دارد، گفت:  این ماموریت ها 
به ویژه در استان های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، کهگیلویه و بویر 

احمد و لرستان ادامه دارد.

ســارق دســتبند طالی زنان وقتی در آخرین سرقت 
از سوی مالباخته که خواســتگارش بود شناسایی شد، از 
تــرس تغییر چهره داد اما باز هم بــه دام افتاد.به گزارش 
رکنا، اواخر اسفند سال گذشته یک زن جوان که مینا نام 
داشت هراسان با پلیس تماس گرفت و از سرقت دستبند 
طالیــش خبر داد و گفت: مقابــل در خانه ام منتظر بودم 
تــا در را برایم بــاز کنند که ناگهان دو مرد جوان ســوار 
بر موتورســیکلت به من نزدیک شــدند. هر دو آنها کاله 
کاسکت به سر داشتند و یکی از آنها پیاده شد و در چشم 
برهم زدنی دســتبند طال را سرقت کرد و از محل متواری 
شــد.با شــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس 
شــعبه اول دادســرای ویژه سرقت آغاز شــد. کارآگاهان 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در 
حالی که تحقیقات برای دســتگیری سارقان نقابدار ادامه 
داشــت کارآگاهان با شکایت های ســریالی مواجه شدند. 
شکایت هایی که ســارقان فقط دســتبند زنان را سرقت 
می  کردند. بررســی ها برای شناسایی سارقان ادامه داشت 

امــا با توجه به اینکه آنها در تمامی سرقت هایشــان کاله  
کاسکت به سر داشتند، هویت آنها مشخص نبود تا اینکه 
ســرنخ اصلی را زن جوانی به مأموران داد. زن جوانی که 
یکــی از قربانیان ســرقت اعضای این بانــد دو نفره بود، 
گفت: از خرید به خانه برگشــتم، خواســتم در را باز کنم 
که موتورسواری به من نزدیک شد و یکی از موتورسواران 
بالفاصله از موتور پایین پرید و دســتبند طالیم را کشید. 
با موتورسوار درگیر شدم و در حین درگیری کاله کاسکت 
او از ســرش افتاد.  مردی با موهــای جوگندمی که او را 
شــناختم. او بهروز، برادر یکی از دوستانم بود که سال ها 
قبل از من خواستگاری کرده بود اما از آنجایی که از همان 
جوانی نیز پرخاشگر و خالفکار بود، خانواده ام با این ازدواج 
موافقــت نکردند و بعد از آن دیگــر بهروز را ندیدم تا روز 
دزدی که کاله کاســکت از سرش افتاد.با اطالعاتی که زن 

جوان در اختیار مأموران قرار داد، تیم تحقیق به بررســی 
سوابق او پرداخته و مشخص شد که بهروز چندین سابقه 
کیفری در پرونده خود دارد و اواخر سال گذشته از زندان 
آزاد شده است. با شناسایی هویت متهمان  چند روز قبل 
بهروز و همدستش توسط پلیس دستگیر شدند. اما از آنجا 
که وی موهایش مشــکی و منکر سرقت دستبند بود، به 
ناچار با  تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته 
محل های ســرقت تطبیق داده شدند، اگرچه چهره متهم 
در فیلم ها مشــخص نبود اما ظاهر و نحوه راه رفتن او در 

فیلم نشان می  داد او همان سارق است.
بنابرایــن بــه ناچار لب بــه اعتراف گشــود.بهروز در 
تحقیقات گفت: اواخر ســال گذشــته از زندان آزاد شدم 
و هنــوز یک ماهی از آزادی ام نگذشــته بود که به خاطر 
مشــکالت مالی و رد مال دوباره مجبور به ســرقت شدم. 

شاهین یکی از هم بندی هایم بود و قباًل او را می  شناختم، 
قرار شــد فقط از زن هایی ســرقت کنیم که تنها هستند. 
آنهــا را تعقیــب می  کردیم و زمانی که بــه محل خلوتی 
می  رسیدند یا اینکه مقابل خانه شان به انتظار باز شدن در 

بودند، به سراغ شان می  رفتیم.
او ادامــه داد: مــا زن هایــی را برای ســرقت انتخاب 
می  کردیم که دســتبند طال به دست داشتند از طرفی هر 
ســرقت را یکی از ما انجام می  داد. اگر اولین سرقت را من 
انجام داده بودم دومین ســرقت را شاهین مرتکب می  شد. 
سرقت سوم برای من بود و همین طور ادامه داشت. وقتی 
از زن جوانی که روزی خواستگارش بودم سرقت کردم، او 
را نشــناختم اما چون مرا دیده بود، موهایم را رنگ کردم 
که شناسایی نشوم.با اعتراف دو متهم جوان به سرقت های 
سریالی دستبندها، به دســتور بازپرس دادسرای سرقت، 
متهمان در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم قرار داده شدند  
تحقیقات برای شناسایی سایر شــکات احتمالی این باند 

ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پایتخت خبر داد

دستگیری بیش از ۵۰۰ مجرم و ۱۴ بدهکار بانکی در تهران

بازداشت عامل جعل ای نماد و کالهبرداری ۵ میلیاردی از ۲۱ نفر

بازداشت چهارمین متهم پرونده کالهبرداری ۴۰۰ میلیون دالری 

۷۶ جانباخته و امدادرسانی به ۶۱ هزار نفر درپی سیل

سرقت دردسرساز خواستگار مو جوگندمی از دختر جوان 

بازداشت شرور فراری در تونل زیرزمینی 
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از دســتگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه 
دار پایتخت خبرداد گفت: متهم متواری در یک تونل زیر زمینی دستگیر شد.به 
گزارش رکنا،  سرهنگ پیام کاویانی در تشریح جزئیات این خبر گفت:  اواخر 
هفته گذشته پرونده ای در خصوص متواری شدن یکی از اوباش سابقه دار که 
دارای سوابق محکومیتی متعددی از جمله خفت گیری ، شرارت، فروش سالح 
جنگی و.. بود، دریافت کردیم.وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد این 
فرد پس از تحمل مدتی کیفر  با اخذ مرخصی از زندان خارج شــده ولی پس 
از اتمام مرخصی دیگر به زندان بازنگشــته و در  این مدت کماکان به شرارت 

خویش ادامه داده  است.
کاویانی تصریح کرد: با انجام اقدامات شبانه روزی و هوشیاری ماموران پلیس 
امنیت عمومی تهران  مخفیگاه این فرد شرور در یک تونل زیرزمینی در حوالی 
اتوبان »یاسینی« شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی  در حالی که متهم 
قصد داشت از مخفیگاهش خارج شود دستگیر و به پلیس امنیت عمومی تهران 
انتقال یافت.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران  با بیان اینکه متهم در اختیار 
مرجع قضائی قرار گرفت و به زندان منتقل شد افزود: پلیس با هوشیاری کامل 
اقدام به رصد مخالن نظم و آســایش شهروندان می کند و کسانی که بخواهند 
در این راه مخاطراتی را برای شــهروندان ایجاد کنند با برخورد قاطع و قانونی 

پلیس مواجه خواهند شد.

کمیته مبارزه با قاچاق اشیاء تاریخی 
و صنایع دستی تشکیل شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق میراث 
فرهنگی و صنایع دستی خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت 
میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع دستی، سردار حسن مهری گفت: این کمیته 
بر اســاس تاکید و دستور مهندس سیدعزت اهلل ضرغامیـ  وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستیـ  و با پیگیری های علی دارابیـ  قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی کشــور ـ  تشکیل شــده و هدف اصلی آن کاهش جرائم مرتبط 
با قاچاق در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دســتی اســت.فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگــی که دبیری این کمیته را بر عهــده دارد، افزود: از اولین روزهای 
انتصاب به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینده تام االختیار وزیر 
در جلسات ستاد مقابله با کاال و ارز شرکت می کردم که با توجه به حساسیت ها 
در حوزه مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و صنایع دســتی ضرورت تشکیل این 
کمیته احساس می شد و خوشــبختانه این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای این 
کمیته در حکمی از سوی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی منصوب شدند.

او با بیان این که بر اســاس بند ج ماده ۳۶ قانون مبــارزه با کاال و ارز وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی جزو دستگاه های کاشف به حساب 
می آید، اظهار کرد: برنامه ریزی کالن و تشــریک مســاعی با هدف پیشگیری و 
مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دســتی، ایجاد هماهنگی و 
تعامل سازنده با ســتاد، ایجاد کارگروه های آموزشی و هماهنگی با دستگاه های 
کاشف، تشــدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشــگیرانه، جلوگیری از 
ورود صنایع دســتی قاچاق و تقلبی به کشــور و… از مهم ترین اهداف تشکیل 
این کمیته اســت.  فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اضافه کرد: بر اســاس 
برنامه ریزی ها جلســات این کمیته هر ســه ماه یک بار به ریاست قائم مقام وزیر 
و معاون میراث فرهنگی برگزار می شــود و اولین جلسه این کمیته نیز به زودی 
برگزار خواهد شــد.  مهری با بیان این که این کمیته بــرای اولین بار در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است، گفت: این امید را 
داریم با فعالیت این کمیته شــاهد کاهش جرائم در حوزه قاچاق میراث فرهنگی 

و صنایع دستی باشیم.

سارقان منزل با ۱۰ فقره سرقت در بهارستان 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری ۲ سارق منزل و کشف ۱۰ 
فقره سرقت خبر داد.سرهنگ علیزاده اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت 
منزل در شهرستان بهارستان، اکیپ های ویژه ای از ماموران دایره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی رســیدگی به موضوع را به صورت ویژه دردســتور کار قرار دادند.
وی افــزود: پس از چندین روز کار اطالعاتی، ماموران پلیس آگاهی شهرســتان 
بهارســتان با استفاده از شگرد های خاص پلیسی سرنخ هایی از ۲ سارق حرفه ای 
این ســرقت ها بدست آورده و با شناســایی مخفیگاه متهمان طی هماهنگی با 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، سارقان دستگیر شدند.سرهنگ علیزاده 
با اشاره به اینکه در این خصوص یک مالخر نیز دستگیر شد، ادامه داد: متهمان 
در بازجوئی های انجام شــده به ۱۰ فقره سرقت منازل در شهرستان بهارستان 

اعتراف کردند.

قتل مستاجر به دست صاحبخانه در ساری 
رئیس پلیس آگاهی اســتان مازندران از درگیری منجر به قتل صاحب خانه 
با مســتاجر خود در شهرستان ســاری خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ علی 
قیصری با اشــاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر درگیری در یکی از 
محالت شهرستان ساری، اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ 
مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در شهرستان ساری، بالفاصله ماموران برای 
بررسی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.وی افزود: در بررسی های بعمل 
آمده کاراگاهان پلیس آگاهی مشــخص شد، صاحب خانه به همراه دوستانش با 
مستاجر خود به علت تاخیر در تخلیه منزل درگیر و با وارد کردن چندین ضربه 
چاقو وی را مصدوم کرد.ســرهنگ قیصری با اشاره به اینکه مصدوم این حادثه 
بر اثر شــدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت، تصریح کرد: کاراگاهان 
پلیس آگاهی استان مازندران پس از بررسی های صحنه جرم و تحقیقات پلیسی 
یکی از متهمان به قتل را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه پرونده ای 
در این خصوص تشکیل و متهم در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد، اظهار داشت: 

دستگیری دیگر متهمان این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

٨ میلیارد ریال اموال مسروقه دکل مخابراتی 
در»خرمشهر«کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از کشف اموال مسروقه دکل مخابراتی 
به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرســتان خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ 
نجم الدین ســهرابی فرمانده انتظامی خرمشــهر به خبرنگار رکنا گفت: در پی 
وقوع یک فقره ســرقت از دکل مخابراتی، با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله 
مامــوران اقدامات اطالعاتی خود را در این زمینه آغاز کردند. وی افزود: ماموران 
کالنتری ۱۲ این شهرستان با کار اطالعاتی یک سارق را در ارتباط با سرقت های 
به وقوع پیوسته شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی خرمشهر با بیان اینکه در بازرسی 
از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مســروقه ۲ عدد روتر، ۳عدد برد، ۳ عدد ماژول 
و مقادیری آالت و ادوات سرقتی کشف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش 
ریالی اموال کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند.سرهنگ سهرابی 
در ادامه بیان داشــت: متهم پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی شد.

مسمومیت الکلی در قشم ۱۰ نفر را 
راهی بیمارستان کرد

طی دو روز اخیر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکی، ۱۰ نفر در 
شهرستان قشم به مراکز درمانی مراجعه کردند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان ظهر دیروز در این رابطه گفت: طی روزهای اخیر مواردی از 
مسمومیت به دنبال مصرف مشروبات الکلی در شهرستان قشم مشاهده شد که تا 
ظهر دیروز  ۱۰ نفر به دلیل بروز عالیم مسمومیت به مراکز درمانی این شهرستان 
مراجعه کرده اند.دکتر فاطمــه نوروزیان افزود: مراجعه کنندگان ۹ آقا و ۱ خانم 
بودند که در حال حاضر ۴ نفر بطور سرپایی مداوا و با رضایت شخصی ترخیص 
شده اند و ۶ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱ نفر با وضعیت وخیم 
در بخش مراقبت های ویژه بستری شده و برای ۳ نفر نیز دیالیز انجام شده است.

وی ضمن هشــدار به خانواده ها و اشــاره به اینکه مصرف مشــروبات الکلی 
بسیار خطرناک است، توصیه کرد که در صورت مصرف اگر دچار عالئمی مانند 
سرگیجه، تاری دید، تهوع، استفراغ و تنگی نفس شدند بدون نگرانی بابت مسائل 
قانونی، هر چه ســریعتر جهت درمان به بیمارســتان مراجعه شود زیرا با درمان 

سریع و به موقع، شانس بهبودی وجود دارد.

اخبار کوتاه

ســارقی که ۱۰ فقره سابقه گوشــی قاپی دارد ۴۰ روز 
بعد از آزادی از زندان برای یازدهمین بار دســتگیر و روانه 
زندان شد.به گزارش رکنا، ماموران گشت کالنتری رسالت 
مشــهد ، هنگام اجرای طرح های مبارزه با جرم، به جوان 
موتورسواری در خیابان رسالت ۲۹ مشکوک شدند که در 
گوشــه ای ایستاده بود و رهگذران را زیرنظر داشت اما در 
همین هنگام جوان ۲۷ ســاله دیگری نیز مقابل دیدگان 
نیروهای گشت نامحســوس قرار گرفت که او هم با اشاره 
جوان موتورسوار در کمین رهگذران و عابران پیاده بود.در 
حالی که ماموران انتظامی یقین داشــتند هر دو جوان از 
دزدان ســابقه دار گوشی قاپ هستند بالفاصله موتورسوار 

مذکور حرکت کــرد ولی جوان ۲۷ ســاله پیاده، متوجه 
پلیس شــد و پا به فرار گذاشت.او برای فرار از چنگ قانون 
به داخل کوچه های فرعی گریخــت و در همین حال نیز 
تعدادی گوشی تلفن همراه را روی سنگفرش های خیابان 
پرت کــرد ولی ماموران در تاریکی شــب بــه تعقیب او 
پرداختنــد. در حالی که برخی شــهروندان به جمع آوری 
گوشــی های تلفن مشغول شده بودند، متهم هنگام فرار با 
یک دســتگاه خودروی عبوری برخــورد کرد اما باز هم از 
زمین بلند شــد و به فرار خود ادامه داد تا این که باالخره 

ماموران گشت با استفاده از افشانه فلفل او را دستگیر و به 
کالنتری هدایت کردند.

این جوان ۲۷ ســاله که با دستور سرگرد روح ا... لطفی 
)رئیس کالنتری رسالت( مورد بازجویی قرار گرفته بود به 
۵ فقره گوشــی قاپی در ساعات قبل از دستگیری اعتراف 
کرد و گفت: گوشی های سرقتی همان هایی بود که هنگام 
فرار به داخل خیابان پرت کرده است.بنابراین گزارش، در 
ادامــه بازجویی های تخصصی که زیر نظر ســتوان قرایی 
)رئیس دایره تجســس کالنتری رســالت( صورت گرفت، 

مشــخص شد که متهم »قاســم – ح« نام دارد و در چند 
سال قبل نیز هنگام گوشی قاپی با شلیک گلوله در حوزه 
کالنتری شهید هاشــمی نژاد مجروح و دستگیر شده است.

این متهم که ۱۰ فقره ســابقه گوشــی قاپــی دارد ضمن 
معرفی موتورســوار فراری به پلیــس، در ادامه اعترافاتش 
افزود: گوشی های سرقتی را به دو مالخر در شهرک شهید 
رجایی می فروشــد و حدود ۴۰ روز قبل نیز از زندان آزاد 
شده اســت. با صدور دستوری از ســوی قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادســتان مرکز خراســان رضوی( متهم 
ایــن پرونده در حالی روانه زندان شــد که تحقیقات برای 

دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

سارق حرفه ای پس از ۱۰ بار زندان توبه نکرد 


