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رئیــس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشــف 
۱۲۰۰عــدد انواع چمــدان خارجی قاچــاق خبر داد.
سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
پایتخت در گفت وگو با ایســنا دراین باره گفت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ با انجام اقدامات 
فنی و پلیســی از تبدیل یک انبــار در محدوده بلوار 
میردامــاد به محل دپوی کاالی قاچاق با خبر شــده و 

رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی پایتخت ادامه داد:  
در همین راســتا نیز تحقیقات ماموران آغاز شده و در 
جریان بررســی آنان مشخص شــد که کاالها با اسناد 
گمرکی ارائه شــده همخوانی نداشته ودر سامانه جامع 

تجارت نیز ثبت نشــده اســت. از این رو فاقد اسناد و 
مدارک مثبته گمرکی بــوده و به عنوان کاالی قاچاق 
تشخیص داده شد.بهرامی با بیان اینکه عملیات مذکور 
در محل این انبار با اخذ مجوز از مقام قضایی انجام شد، 
گفــت:  ماموران با حضور در محل این انبار نســبت به 
کشف ۱۲۰۰عدد چمدان خارجی قاچاق اقدام کردند. 
همچنین با هماهنگی قضایی محل مذکور نیز پلمب و 
یک نفر نیز دستگیر شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
پایتخت بــا بیان اینکــه در این خصــوص پرونده ای 
هم تشــکیل و به همراه متهم به دادســرا ارجاع شد، 
گفت: کارشناسان ارزش ریالی اموال قاچاق کشف شده 

را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعالم کرده اند.

ســرکالنتر پنجم پلیــس پیشــگیری پایتخت از 
دستگیری سارق حرفه ای کامپیوتر های خودرو خبر داد 
و گفــت: از داخل خودرو متهم ۱۱ دســتگاه کامپیوتر 
خودرو کشــف شــد.به گزارش ایلنا، سرهنگ »پیمان 
لطیفی« اظهار داشت: عملیات کالنتری ۱۵۱ یافت آباد 
در حال گشــت زنی در محله یافت آباد به یک دستگاه 
خودرو پراید مشــکی رنگ که در حال پرســه زنی در 
اطراف خودروهای پارک شده بوده مشکوک می شوند 

و خودرو را زیر نظر می گیرند.
وی با بیان اینکه ماموران برای بررســی بیشــتر به 
خودرو متهــم مراجعه کردند افــزود: متهم با روئیت 
ماموران با سرعت از محل متواری شد و در یک تعقیب 

و گریــز چند دقیقه ای خودرو متوقف شــد و متهم از 
خودرو پیاده و مجددا متواری شــد که با هوشــیاری 
ماموران متهم زمین گیر و دســتگیر شد و در بررسی 
اولیه از داخل خودرو متهم ۱۱ دستگاه انواع کامپیوتر 
خودرو و آالت و ادوات سرقت کشف شد. متهم ۴۰ساله 
در تحقیقات اولیه به ســرقت محتویات و به خصوص 
کامپیوتر خودرو در محله یافت آباد و غرب تهران و ۱۱ 
فقره ســرقت اعتراف کرد که تعدادی از مال باختگان 
شناسایی شدند.ســرهنگ لطیفی با بیان سوابق متهم 
در امر سرقت و تحمل حبس در زندان در پایان خاطر 
نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی 

متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

کشف ۱۱ فقره سرقت کامپیوتر خودروکشف ۱۲۰۰ چمدان قاچاق در تهران

رئیس پلیس فتای فراجا از کشــف کالهبرداری ۹ هزار 
و ۲۳۰ میلیارد تومانی در فضای مجازی خبرداد.به گزارش 
ایسنا، سردار وحید مجید در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
برابر رصدهای صــورت گرفته در فضای مجــازی و اخبار 
واصلــه مبنی بر خرید و فــروش کالن امالک و زمین های 
شهری در نقاط مختلف اســتان زنجان و دو استان دیگر با 
ارز دیجیتال از ســوی فردی ناشناس، رسیدگی به موضوع 
بالفاصله در دستورکار فنی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت 
و در بررسی های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته 
و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان 
زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری 
در ســطح این استان کرده و مبلغ آن را نیز با ارز دیجیتال 
پرداخت کرده است.رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی 
مشــاور امالکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شــده بود 
مشخص شد که معامالت در سطح کالن است و تنها یکی 
از معامالت شامل تعداد ۷۷ ملک اعم از تجاری و مسکونی 
به ارزش بالــغ بر مبلغ ۱۳۱ میلیون دالر معادل چهار هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین در ادامه بررسی های 
انجام شده، هویت فروشنده امالک نیز مورد شناسایی قرار 
گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به 

فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.
مجید گفــت: در ادامه تحقیقات از فروشــنده امالک، 
مشخص شد وی با شــخصی که اهل و ساکن تهران است 
اقــدام به معامله تعــداد زیادی واحد مســکونی و تجاری 
در ســطح شهرســتان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق 
بازکردن حســاب خارجی و انتقــال ارز دالر به کیف پول 
دیجیتال پرداخت شده است. در بررسی فنی کیف پول مورد 
ادعا، توســط کارشناســان این پلیس مشخص شد ارزهای 
نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد 
ارزش بوده و قابلیت تبدیل شــدن به ارزهای دیگر را ندارد 
و فقط امکان جابه جایــی داخلی بین کیف پول های همان 
اپلیکیشن برای آن وجود دارد.وی ادامه داد: متهم با نمایش 

عددی مبلغ به دالر و با توجه به عدم آشــنایی فروشنده با 
ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها 
قید شــده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شــده است، 
با اخذ وکالت فروش از فروشــنده و تعیین موعد سه ماهه 
نقد شــدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد 
ادعا، امکان هرگونه معامالت بعدی را به صورت کامال قانونی 
برای خود فراهم کرده بود. از طرفی دیگر نیز مشــخص شد 
که متهم با ادعای داشــتن مدرک دکترا و با معرفی خود به 
عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیئت مدیره چند شرکت 
پتروشیمی که اقدام به انجام معامالت کالن مالی بین المللی 
و صادرات نفت و محصوالت پتروشــیمی به خارج از کشور 
می کند، اعتماد کامل فروشــنده را جلب کرده و به صورت 
کامال حرفه ای و حساب شــده مالباختگان را فریب داده و 

از آنان کالهبرداری کرده اســت. رئیس پلیس فتای فراجا 
ادامه داد: با توجه به حساســیت و ابعاد گســترده پرونده، 
شناسایی و دســتگیری متهم در دستورکار این پلیس قرار 
گرفت و طی کارهای اطالعاتی مشخص شد متهم در حال 
تردد در شهرستان های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان 
اســت. در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد 
متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شــده در یکی از 
مشاورین امالک شهرســتان زنجان کرده که سریعا پس از 
هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه 
همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها نیز  توقیف 
شــد.مجید ادامه داد: در استعالمات صورت گرفته مشخص 
شد این فرد نه تنها دارای مدرک دکتری و عضو هیات مدیره 
چندین شرکت پتروشیمی نیست، بلکه دارای مدرک کاردانی 

ساختمان از یکی از دانشگاه ها بوده و مدرک دکترای مورد 
ادعــای وی جعلی و بنــا به ادعای خود، معادل ســازی از 
مدیرعاملی وی  از یکی از موسسات غیرمرتبط است که در 
سال ۹۷ تاسیس شده که تا امروز هیچ معامله ای در آن ثبت 
نشــده است. در واقع  شرکت مذکور تنها به صورت کاغذی 
ثبت شــده و گردش مالی آن در طول چهار سال، تنها پنچ 
میلیون تومان بوده است.  رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: 
در بررســی گوشی توقیف شــده از متهم معلوم شد وی با 
چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناســایی 
قرار داده و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و 
هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود نیز هیچگونه 
قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان 
پول هــا را به کیف پول هم نوع خــود انتقال داد. همچنین 
در ادامه رســیدگی به این پرونده شش نفر دیگر که متهم 
اصلی را در امــر خرید و فروش امالک کمک کرده و با وی 
در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام 

قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.
بر اساس اعالم ســایت پلیس، وی افزود: با بررسی سایر 
معامالت و کالهبرداری های انجام شده متهم به روش مشابه 
مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله 
با سه فرد دیگر در استان های زنجان به مبلغ دو هزار و ۵۰۰ 
میلیــارد تومان و در همدان به مبلــغ یکصد و ۷۰ میلیارد 
تومان و در البرز به مبلغ دو هزار و ۶۰ میلیارد تومان کرده 
که در مجموع ارزش کل معامالت انجام شده توسط متهم 
به این روش مبلغ ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان محاســبه و 
استخراج شــده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

مجید به مردم هشدار داد که با توجه به ریسک پذیری باالی 
ســرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کالهبرداری در 
این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی 
و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب ها و 
تهدیدات را کامال شناسایی کرده و با آگاهی کافی نسبت به 

فعالیت در این حوزه اقدام کنند.

فرمانده انتظامی پایتخت توضیحاتی را درباره نحوه ورود 
پلیــس به پرونده های مربوط به تخریب محیط زیســت از 
جمله قطع و خشــک کردن درختان ارائــه کرد.به گزارش 
ایسنا، چندی پیش بود که انتشــار ویدیویی از خشکاندن 
چندین اصله درخت در مقابل یک ساختمان در حد فاصل 
چهارراه پــارک وی تا میدان تجریــش در خیابان ولیعصر 
تهران خبرســاز شــد. اقدامی که واکنش های بسیاری را به 
دنبال داشــت و حتــی منجر به ورود دادســتانی تهران به 
موضوع شــد. هنوز چند روزی از این موضوع نگذشته بود 

که ویدیــوی دیگری از خشــک کردن درختان مقابل یک 
ملک در نیاوران در فضای مجازی منتشــر شد. اقدامی که 
گفته شــد شهرداری در ســال ۹۷ متوجه آن شده و مالک 
نیز جریمه شــده است.خشک کردن عمدی درختان اما به 
گفته علی محمد مختاری، مدیرعامل ســازمان بوستان ها و 
فضای سبز شهر تهران اقدامی مجرمانه محسوب می شود؛ در 
همین راســتا نیز این موضوع را از پلیس جویا شدیم که آیا 
با عامالن آســیب عمدی به فضای سبز برخوردی می شود، 
یا خیر. پرسشــی که فرمانده انتظامی تهران بزرگ پاسخ آن 

را داده است.ســردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا در 
درباره اینکه آیا پلیس بــه تخلفات و موارد عمدی تخریب 
محیط زیست ورود می کند یا خیر گفت: پلیس ضابط قانون 
و تنها ضابط رسمی قانون است و اگر موضوعی در چهارچوب 
وظایف پلیس باشد حتما به آن ورود می کنیم. وی ادامه داد:  
از این رو اگر موضوعی از جمله همین تخریب محیط زیست 
از طریق قطع یا خشــکاندن درختــان و ... از طریق مراجع 
قضایی یا از طریق دیگر دستگاه ها به عنوان شاکی حقیقی 
یا حقوقی به پلیس اعالم شــود، ماموران ما شواهد، مدارک 

و قرائــن مربوطه به آن تخلف یا جــرم را جمع آوری کرده 
و پس از تحقیق و مستندســازی به مراجع قضایی تحویل 
می دهنــد. بنابراین اگر در این مــورد نیز موردی به پلیس 
اعالم شود ما در خدمت هستیم.فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
درباره اینکه آیا پلیس به موضوع خشــک کردن تعدادی از 
درختان در خیابان ولیعصر)عج( و نیاوران ورود کرده اســت 
یا خیر اظهارکرد: تا بــه این لحظه به ما چیزی به ما اعالم 
و گفته نشده اســت، اما اگر با دستور قضایی نیاز به حضور 

پلیس باشد ما حتما به موضوع ورود خواهیم کرد.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: ۲ سارق 
که با اســتفاده از یک دستگاه خودروی ۲۰۶ از شهروندان 
زورگیری می کردند، دستگیر شدند. سرهنگ محمد قاسم 
طرهانــی اظهار کرد: روز سه شــنبه تیم عملیات کالنتری 
۱۳۹ مرزداران به صورت نامحســوس در حال گشت زنی 
در ســطح محدوده بودند که به راننده و سرنشین یک پژو 
۲۰۶ مشــکوک و با زیر نظر گرفتن خودرو مشاهده کردند 
که سرنشینان خودرو قصد زورگیری از یکی از شهروندان 
را داشــته که بالفاصله نســبت به دســتگیری آنان اقدام 

می کنند.
وی با بیان اینکه ماموران در تعقیب و گریز ۵ دقیقه ای 
خودروی را متوقف و هر ۲ سرنشــین را دستگیر می کنند، 
افزود: در بازرسی اولیه از آنها، ابزار آالت مربوط به سرقت 
و ســالح ســرد و مدارک مربوط به یک دستگاه خودروی 

پراید کشف شد.این مقام انتظامی با تماس با مالک مدارک 
خودروی پراید مشخص شد که سارقان روز سه شنبه  در 
محدوده نیاوران اقدام به زورگیری و سرقت خودروی پراید 
کــرده اند، گفــت: متهمان با اعتراف به جــرم خود اعالم 
داشتند که خودروی مسروقه را در محله شوش رها کرده 
اند کــه با اعزام تیم عملیات در محل خودروی مســروقه 
نیز کشــف شد.جانشــین رئیس پلیس پیشگیری تهران 
ادامه داد: متهمان ۲۳ و ۲۷ ســاله دارای ســابقه و تحمل 
حبس در زنــدان در تحقیقات اولیه به ۱۰ فقره ســرقت 
اعتراف و تعدادی از مال باختگان شناسایی شدند.جانشین 
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت همچنین  از دستگیری 

۳ زن جیب بر که در مســاجد از خانم ها سرقت می کردند 
خبر داد.به گزارش رکنا، ســرهنگ محمد قاسم طرهانی 
اظهار داشــت: در پی افزایش سرقت اشیاء قیمتی و اموال 
شهروندان در مســاجد محله کهریزک تهران رسیدگی به 
موضوع و دستگیری ســارق یا سارقان را تیمی از ماموران 
کالنتــری ۱۷۱ مصطفــی خمینــی بر عهــده گرفتند و 
تحقیقــات ابتدایی را آغاز کردند.وی با بیان اینکه ماموران 
با تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشــخصات متهمان 
که ۳ زن بودند را شناســایی کردند افــزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد ۳ زن با حضور در مساجد 
و ایجاد درگیری های ســوری با یکدیگــر، از جیب بانوان 

اموال با ارزش ســرقت کرده و متواری می شوند.این مقام 
انتظامی با شناسایی محل هایی که متهمان تردد می کردند، 
گفت:  ماموران کالنتری کهریــزک در اقدامی پیش بینی 
شــده متهمان را در یکی از مساجد محله کهریزک حین 
اجرای سناریو خود با همان روش  دستگیر  و به کالنتری 
انتقال دادند.جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه 
داد: متهمان ۲۳ الی ۴۲ ســاله که خود را اتباع کشورهای 
همســایه  معرفی کردند در تحقیقــات اولیه به ۱۰ فقره 
سرقت و جیب بری از خانم ها در مساجد اعتراف  و تعدادی 
از مال باختگان شناسایی شدند .سرهنگ طرهانی با بیان 
اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان 
و شناســایی مال باختگان ادامه دارد در پایان خاطر نشان 
کرد: این ۳ زن جیب بر پس از تکمیل  تحقیقات پلیســی 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت گفت: فروشنده مواد 
مخدری که با بی ســیم دستی با مشتریان خود در ارتباط 
بود، دســتگیر شد.سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهار کرد: در 
پی اعالم خبری مبنی بر فروش مواد مخدر توسط فردی از 
اتباع کشــور همسایه در محدوده »خالزیر« دستگیری این 
ســوداگر مرگ در دستور کار تیم عملیاتی کالنتری نعمت 
آبــاد قرار گرفت.وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات و پی 
جویی های انتظامی مشــخصات متهم را شناســایی کردند، 
افزود: با شناســایی مخفیگاه متهم و تعقیب و مراقبت وی، 
پس از اخذ دســتور قضائی متهم در یک عملیات منسجم 
پلیسی در مخفیگاهش دستگیر و از داخل مخفیگاهش یک 
کیلو و ۲۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشــف شد.رئیس پلیس 
پیشــگیری تهران ادامه داد: متهم ۳۲ ســاله در تحقیقات 
پلیسی به جرم خود مبنی بر فروش مواد مخدر اعتراف کرد 
و از داخل مخفیگاهش ۲ دســتگاه بی سیم دستی کشف 
شــد.این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در پی جوئی های 

انتظامی اظهار داشت با استفاده از این بی سیم با مشتریانش 
در ارتباط بوده است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت همچنین از دستگیری ۲ 
موتورسوار که با تهدید تلفن همراه شهروندی را سرقت کرده 
بودند، خبر داد.سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهار کرد: در پی 
اعالم خبری مبنی بر ســرقت موبایل به شیوه زورگیری از 
طریق سامانه ۱۱۰ بالفاصله گشت کالنتری ۱۳۰ نازی آباد 
بدون معطلی به محل اعزام که در بررسی های اولیه درمحل 
مشخص شد ۲ موتورســوار با یک دستگاه موتورسیکلت از 
شــهروندی زورگیری کرده اند.وی با بیان اینکه ماموران در 
تحقیقات اولیه مشــخصات ظاهری متهم را بدست آوردند 
و آن را در اختیار تمام واحد های گشــتی قرار دادند، افزود: 
بالفاصله طــرح مهار برای دســتگیری ســارقان اجرا که 
متهمان در یکی از خیابان های »نازی آباد« مشــاهده و در 

یک عملیات پلیســی ترک نشین موتورسیکلت دستگیر و 
راکب موتورسیکلت موفق به فرار شد.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران ادامه داد: متهم ۲۳ ساله در تحقیقات پلیسی به جرم 
خود مبنی زورگیری معترف شــده و گوشــی موبایلی که 
دقایقی قبل به سرقت برده بود از متهم کشف شد.سرهنگ 
موقوفه ای گفت: تاکنون ۵ نفر از مال باختگان شناســایی و 

تالش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد.
طرح دوستی و بیهوش کردن سوژه برای سرقت

همچنین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
سارق جیب بر حرفه ای که با طرح دوستی و بیهوش کردن 
اقدام به سرقت می کرد، خبر داد.سرهنگ جلیل موقوفه ای 
گفت: در پی افزایش سرقت اشیاء قیمتی و اموال شهروندان 
بــه یک روش خاص که متهم با طرح دوســتی و بی هوش 
کردن آنان، اموال شــان را ســرقت می کرد، رســیدگی به 

موضوع و دســتگیری ســارق را تیمی از ماموران کالنتری 
۱۴۰ بــاغ فیض بر عهده گرفتند و تحقیقات میدانی را آغاز 
کردند.وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات و پی جویی های 
انتظامی مشخصات متهم را شناسایی کردند افزود: ماموران 
حین گشت زنی در محله باغ فیض وی را با همان مشخصات 
مشــاهده که در حال صحبت و اجرای سناریوی سرقت با 
همان روش می باشــد که ســریعا وارد عمل شده و در یک 
عملیات ضربتی متهم غافلگیر و دســتگیر شد و در بررسی 
اولیــه از داخل کیفش یک زنجیر طال و یک عدد ســاعت 
مچی زنانه کشــف شد.رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه 
داد: متهم ۳۲ ساله در تحقیقات پلیسی به سرقت به روش 
بی هوش کردن و ســرقت اشیاء قیمتی سوژه ها معترف که 
تاکنون ۳ مال باخته شناســایی و به کالنتری مراجعه کرده 
اند.ســرهنگ موقوفه ای گفت: تحقیقات بیشتر برای کشف 
جرایم احتمالی و شناسایی مال باختگان ادامه دارد و متهم 

به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده پلیس راه آهن فراجا از دستگیری فردی که اقدام 
به بلع ۲۹۰ بسته تریاک کرده بود، خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سردار حشمت اله ملکی در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
درپی رصد و اطالع از حمل و جابه جایی مواد مخدر توسط 
فردی به هویــت معلوم که از قاچاقچیان حرفه ای اســت، 
رسیدگی به موضوع در دستورکار عوامل انتظامی پلیس راه 
آهن شمال غرب قرار گرفت و ماموران این پلیس با هماهنگی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان 
متهم یاد شــده را با یک دستگاه خودروی تیبا در عوارضی 
بزرگراه زنجان – تبریز مورد شناسایی قرار دادند. وی با بیان 

اینکه با شناسایی متهم، خودروی وی توقیف و این فرد نیز 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد، گفت: علیرغم گزارش 
موجود از قاچاق مواد مخدر از ســوی این فرد، ماموران در 
بازرســی از متهم و خودروی وی هیــچ گونه موادمخدری 
را کشــف نکردند. همین موضوع نیز ســبب شد مأموران 
انتظامی پلیس راه آهن شمال غرب با هوشیاری الزم و با ظن 
حمل به روش بلع و انباری قاچاقچی دستگیر شده را برای 

انجام معاینات و اقدامات پزشــکی به بیمارستانی در زنجان 
منتقل کردند.ملکی با اشــاره به انجام بررسی های پزشکی 
گفت: تمامی این اقدامات با دســتور مقام قضایی انجام شد 
و در جریان آن مشــخص شــد که طی هشت مرحله ۲۹۰ 
بسته آب بندی شده مواد مخدر از نوع تریاک به وزن دوکیلو 
و ۳۹۰ گرم به صورت بلع و انباری در معده متهم جاسازی 
شــده بود. در ادامه این مواد از معده متهم تخلیه شد و این 

فرد نیز به همراه پرونده متشکله برای ادامه روند رسیدگی به 
جرم روانه دادسرا شد.بر اساس اعالم سایت پلیس، فرمانده 
پلیس راه آهن پلیس پیشگیری فراجا خاطر نشان کرد: رصد 
افراد ســود جو و فرصت طلبی کــه قصد اعمال مجرمانه و 
قاچاق مواد مخدر را از طریق خطوط ریلی دارند، به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس راه آهن قرار دارد و قاچاقچیان و 
سوداگران مرگ بدانند این اقدامات تبهکارانه هزینه سنگینی 
برای آنان به دنبال خواهد داشــت و پلیس راه آهن با اقتدار 
کامل با هرگونه تخلف در چارچوب قانون به صورت جدی و 

قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانــده مرزبانی فراجا از زمین گیر شــدن قاچاقچیان 
سالح و کشف ۴۱ قبضه کلت جنگی در مرزهای شهرستان 

پاوه خبرداد.
به گزارش ایسنا، ســردار احمدعلی گودرزی در تشریح 
جزئیــات این خبر، گفــت: مرزبانان هنگ مــرزی پاوه در 
راســتای اجرای طــرح عملیاتی مبارزه با قاچاق ســالح و 
مهمات، با اشــراف و تســلط اطالعاتی از قصد قاچاقچیان 
مبنی بر ورود محموله سنگین سالح به داخل کشور مطلع 

شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: مرزبانان با اســتقرار در نوار مرزی و استفاده 
از تجهیزات هوشــمند، قاچاقچیان را قبل از ورود به حریم 
مرزی کشور مشاهده و توانستند در درگیری مسلحانه آنها 
را زمین گیر کرده و محموله سنگین سالح های جنگی شامل 

۴۱ قبضه ســالح کلت جنگی، دو هزار عدد فشنگ جنگی 
و 8۲ تیغه خشــاب مربوط به آن را کشــف و ضبط کنند. 
به گفته فرمانده مرزبانی فراجا در این عملیات، قاچاقچیان 
که تاب مقاومت در برابر تاکتیک های رزمی و آتش مرزبانان 
را نداشــتند، با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه به سمت 

خاک کشور مقابل متواری شــدند که تالش مأموران برای 
شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از تالش های شــبانه روزی مرزبانان 
در حراســت از مرزهــای ایران اســالمی، اظهارکرد: امروز 
مرزبانان بیش از همیشــه برای حفظ و حراست از مرزهای 
جمهوری اســالمی ایران تالش خواهند کــرد و با هرگونه 
اعمال سودجویانه و خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد 

خواهند کرد.

خرید ۹ هزار میلیارد تومان زمین و آپارتمان با رمز ارز حبابی

نحوه ورود پلیس به پرونده های قطع و خشکاندن درختان

سارقان زورگیر دستگیر شدند

دستگیری فروشنده حرفه ای مواد مخدر

دستگیری مرد تریاک خوار

کشف محموله ده ها کلت جنگی در مرز پاوه

تبهکاری سریالی ۲ مرد و یک زن 
با اجاره یک روزه آپارتمان مبله در تهران 

اجاره ســاعتی آپارتمان های مبله و سرقت وسایل داخل آن، شگردی بود که 
دو مرد و یک زن ســارق در تهران اجرا می کردند.به گزارش رکنا، چند روز قبل 
مرد میانســالی با پلیس تماس گرفت و از سرقت وسایل داخل خانه اش خبر داد 
و گفت: مدتی است که آپارتمانم را روزانه یا ساعتی به متقاضیان اجاره می دهم. 
آگهی اجاره آپارتمان را نیز در سایت های مجازی منتشر می کنم. عصر دیروز دو 
مرد و یک زن برای اجاره منزل تماس گرفته و قرار بر آن شد که ۱۲ ساعت بعد 
آپارتمان را تحویل دهند. وقتی صبح برای تحویل گرفتن آپارتمان آمدم هر چه 
زنگ زدم کسی در را باز نکرد. با کلید یدکی که داشتم وارد شده و متوجه شدم 
وسایل داخل آپارتمان که شامل مبلمان، تلویزیون و یخچال بود به سرقت رفته 
است.با شکایت مرد میانســال، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای 
ویژه سرقت آغاز شد و در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با شکایت های مشابه دیگری 
نیز مواجه شدند. در همه شکایت ها دو مرد و یک زن با اجاره خانه های مبله برای 
یک روز یا چند ســاعت به بهانه های مختلف، اقدام به ســرقت وسایل داخل آن 

کرده بودند.
بررســی ها در این خصوص ادامه داشت تا اینکه مأموران گشت کالنتری در 
منطقه شــهرآرا به مرد جوانی مشکوک شدند. مرد جوان در حال چیدن وسایل 
خانه داخل خودروی وانتی بود که دو سرنشــین داشت. مأموران بالفاصله وارد 
عمل شــده و مرد جوان را دســتگیر کردند، اما زن و مردی که داخل خودروی 
وانت بودند با دیدن مأموران موفق به فرار شدند.مســعود، مرد بازداشت شده در 
تحقیقات اولیه به سرقت های ســریالی از خانه های اجاره ای باالی شهر اعتراف 
کرد و گفت: مدتی است اوضاع مالی ام بسیار بد است و نمی توانم هزینه زندگی ام 
را تأمین کنم. یک روز که با بهروز یکی از دوســتانم در این مورد صحبت کردم 
او پیشــنهاد سرقت را مطرح کرد و برای اینکه کســی به ما شک نکند، آرمیتا 
نامزد بهروز هم در این ســرقت ها با ما همراه شد. سوژه های ما خانه هایی بودند 
که یک شــبه و ساعتی اجاره داده می شــدند. از آنجا که هر چه خانه در مناطق 
باالتر شهر بود، وسایل داخل آن نیز گرانقیمت تر بود سراغ آنها می رفتیم و برای 
اجاره این خانه ها از مدارک و کارت شناســایی افراد معتاد و بی خانمان استفاده 

می کردیم.
متهم گفت: به بهانه اینکه مریض داریم که در بیمارســتان بستری است و از 
شهرستان آمده ایم و جایی برای ماندن نداریم، خانه را اجاره می کردیم. نیمه شب 
با خودروی وانتی که از قبل تهیه کرده بودیم ســراغ خانه اجاره شده می رفتیم 
و وســایل را تخلیه می کردیم و در بازار با کمترین قیمت به فروش می رساندیم.
صاحب خانه ها نیز که تصور می کردند برای کرایه آپارتمان چند ساعته پول خوبی 
به جیب زده اند وقتی برای تحویل آپارتمان می آمدند متوجه می شــدند که چه 
کالهی سرشان رفته است. زن و مردی که داخل خودروی وانت بودند و با دیدن 
پلیس فرار کردند هم همدســتانم بودند.به دنبال اعتراف متهم، تحقیقات برای 

دستگیری دو همدست او ادامه دارد.

سرقت 46 میلیاردی در شهرک صنعتی اشتهارد
دو ســارق حرفــه ای که بیش از ۴۶ میلیارد ریال قطعــات صنعتی را از یک 
شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش 
رکنا، سرهنگ محمد معظمی گودرزی، جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در 
این باره گفت: با اعالم وقوع ســرقت قطعات صنعتی گرانقیمت از یک شــرکت 
در شــهرک صنعتی اشتهارد، شناسایی سارقان در دستور کار پلیس آگاهی این 
شهرستان قرار گرفت. در همان تحقیقات اولیه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی 
اطالعاتی رد پای یکی از سارقان سابقه دار شهرستان کرج را در این سرقت پیدا 
کرده و با شناسایی مخفیگاه او در منطقه ماهدشت کرج، در یک اقدام غافلگیرانه 
متهم را دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: متهم 
پس از دستگیری ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت بود، اما  به ناچار لب به اعتراف 
گشــود و به سرقت قطعات از شــرکت و نگهداری آن در یک محل مشخص با 
همدســتی یکی از دوستانش اقرار کرد. این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی و 
دستگیری همدست متهم، اضافه کرد: ارزش اموالی که توسط متهمان به سرقت 
رفته بود، بیش از ۴۶ میلیارد ریال برآورد شــده است.ســرهنگ »گودرزی« در 
پایان با بیان اینکه متهمــان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی اموال سرقتی 

شناسایی و تحویل صاحبش شد.

مرگ تلخ و همزمان 3 جوان یک خانواده مالیری
ســه عضو یک خانــواده در مالیر قربانــی گازگرفتگی در چاه شــدند و گاز 
مونوکســید کربن یا همان قاتل خاموش جان آنها را گرفت.به گزارش رکنا، مرد 
کشــاورزی در روستای »منگاوی« شهرستان مالیر که متوجه خرابی موتور چاه 
شــده بود برای رفع نقص فنی موتور، وارد چاه شد اما به علت گازگرفتگی جان 
باخت.علیرضا صارمی، مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی همدان ضمن اعالم این 
خبر اظهار کرد: پس از این حادثه برادر این فرد برای نجات جان او وارد چاه شد، 
اما این مرد نیز بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد.همچنین پسر عموی 
این دو برادر که در همان نزدیکی مشغول کشاورزی بود با دیدن این صحنه برای 
نجات این دو برادر داخل چاه شد که وی هم بر اثر گازگرفتگی درگذشت.جسد 
این ســه جوان برای بررسی علت مرگ در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت که 

این مرجع قضایی علت مرگ را »گازگرفتگی« اعالم کرد.

مرگ هولناک دختر ۱6 ساله همدانی
اهالی روستایی در همدان مسموم شدند و یک دختر ۱۶ ساله جان باخت.به 
گزارش رکنا، دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسدآباد از مسمومیت تعدادی 
از اهالی یکی از روســتاهای این شهرســتان و فوت یک دختــر جوان خبر داد.
محمد شیرزادی اظهار داشــت: با اطالع از خبری مبنی بر مسمومیت تعدادی 
از اهالی یک روســتا در اسدآباد، بررسی علت و عوامل در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در نهایت با هماهنگی های انجام شده با دانشکده علوم پزشکی، 
درمان مسموم شدگان انجام و تحقیق برای تشخیص علت مسمومیت آنان توسط 
تیمی آغاز شد.دادستان اسدآباد از فوت یک دختر ۱۶ ساله همزمان با این اتفاق 
در این روســتا خبر داد و افزود: هنوز علت فوت مشــخص نشده و منتظر پاسخ 
پزشــکی قانونی در این باره هستیم.شیرزادی گفت: علت اصلی بروز این موضوع 
توسط تیمی در دست بررسی است و پس از مشخص شدن علت این مسمومیت 

اخبار تکمیلی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

جزئیات ترور وکیل 33 ساله شاهرودی
وکیل ۳۳ ســاله شــاهرودی مورد ســو ءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.به 
گزارش رکنا، همزمان با نخستین دقایق بامداد دوشنبه، محمود جعفرآقایی وکیل 
دادگستری در مقابل منزلش و در جلوی چشم کودک پنج ساله و همسرش ترور 
شد و متأسفانه ساعتی بعد درگذشت.گفته می شود وی قبل از فوت نام ضارب را 
به همسرش اعالم کرده اما تحقیقات ادامه دارد.در همین شرایط حجت االسالم 
رضی پارسا منش دادستان شاهرود در گفتگو با یکی خبرگزاری ها، خبر شلیک 
گلوله و درگذشــت محمود جعفر آقایی وکیل دادگســتری در حادثه سو ءقصد 
در شــاهرود را تائید کرد و بیان داشت: یک مظنون توسط پلیس در این ارتباط 
دســتگیر شده است.وی با اشــاره به اینکه با توان و اقتدار اطالعاتی و عملیاتی 
پلیس در کمتر از ۱۲ ساعت فرد مظنون احتمالی شناسایی و دستگیر شد، افزود: 
پرونده در حال تحقیقات مقدماتی اســت و احتمال دخالت فرد یا افراد دیگری 
نیز در این رخداد متصور است.جعفرآقایی متولد سال ۶8 در شاهرود یک فرزند 

پنج ساله دارد.

پرونده

اخبار کوتاه


