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رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از دســتگیری سارق 
مسلح طالفروشی، خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل 
موقوفه ای درباره دستگیری این سارق مسلح گفت: پس از  
اعالم خبر سرقت مسلحانه از طالفروشی به کالنتری ۱۳۸ 
جنــت آباد، ماموران در کمتر از یک دقیقه در محل حاضر 
شده و سارق مسلح را در حال خروج از طالفروشی مشاهده 

کردند.وی با بیان اینکه تیم عملیات کالنتری هم بالفاصله 
در محل حاضر شــده و طرح مهار را اجــرا کردند، افزود: 
ســارق مسلح اقدام به تیراندازی کرد که چند گلوله نیز به 

خودروهای عبوری برخورد کرد.بــه گزارش پایگاه خبری 
پلیس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: با 
هوشیاری و درایت ماموران، سارق زمین گیر و خلع سالح 

شــد و یک قبضه کلت کمری  به همراه ۱۰ عدد فشنگ و  
یک عدد شوکر از سارق کشف شد؛ وی  اسلحه را از یکی از 
شهرهای غربی کشور خریداری کرده بود.موقوفه ای با اشاره 
به حضور به موقع پلیس و عدم موفقیت سارق، خاطرنشان 
کرد: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و برای بررسی 

تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.

دستگیری سارق مسلح طالفروشی غرب تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت های 
بانکی شــد.به گزارش ایســنا، بیش از سه ماه پیش بود که 
بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت های بانکی به 
افراد غیر هشــدار داد. در بخشــی از این هشدار آمده بود: 
»اجاره حساب های بانکی توسط افراد کالهبردار و به منظور 
پوشــش فعالیت های مجرمانه انجام می شود، بر این اساس 
هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع 

قضائی و قانونی اطالع دهند.«
همچنین در بخش دیگری از این هشــدار نیز آمده بود 
که »اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره 
کارت یا حساب بانکی در مســیرهای ارتباطی گوناگون از 
جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که 
طی آن در ازای اســتفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، 
مبالغــی به صورت ثابت به وی پرداخت می شــود. با توجه 
به این که افتتاح حســاب و دریافــت کارت برای همه هم 
میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً 
برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی 
کاربرد دارد و پیشــنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای 
گریز از عواقب فعالیت های خالف قانون، مسئولیت آن را در 
قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان 
می کنند.« هشداری که به نظر می رسد درپی وقوع برخی از 
اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی 
که با وعده هایی نظیر »درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه 
بدون یک ریال سرمایه«، »کســب درآمد بدون حتی یک 
دقیقه کار« یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به 
دریافت کارت بانکی یا اطالعات دسترسی به حساب بانکی 
افــراد کرده و از این طریق صاحب حســاب بانکی و کارت 
را در فعالیت های مجرمانه خود شــریک می کنند. شراکتی 
که گاهی حتی سبب می شــود که فرد اجاره دهنده کارت 
به عنوان مجرم اصلی شناســایی و محاکمه شود چرا که بر 
اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و 
مبادالتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود، 
بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن 
حســاب برای مراجع قانونی، مالیاتــی، انتظامی و قضایی 
مسموع نیســت.در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ 

داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام 
باند ۱۰ نفره اجاره کارت هــای بانکی با گردش مالی ۷۰۰ 
میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده 
بــود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری 
قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت 
بانکی خود در جرائم مجرمانه ای که با آن کارت انجام شود، 

سهیم خواهند بود.
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک 
هویتی همواره از وعده های فریبنده ای استفاده می کنند، اما 
در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی 
شماره آن را در سایت های شرط بندی، خرید و فروش موارد 
غیرمجاز، اقدامات کالهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راســتا به ایسنا 
»ممکن اســت افراد ســودجو در کانال ها و گروه ها و دیگر 
بسترها در شبکه های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی 
مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره 

دادن کارت های بانکی شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم 
بوده و عواقب هر نوع سوءاســتفاده از کارت را نیز بر عهده 
فرد اجاره دهنده می گذارد. اجــاره کارت بانکی در واقع به 
نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی 
تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ 
مختلف نخواهد کرد.« پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره 
کارت های بانکی، راهکاری را هــم برای مقابله با این اقدام 
ارائه کرده است. سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت های 
بانکی باید به سمت وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند 
با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. ســردار 
رحیمی در گفت وگو با ایســنا با انتقــاد از تعدد کارت های 
بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر 
به افزایش ریسک وقوع جرم می شود. گاهی افراد سودجو از 
شهروندان می خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده ای 
از آن ندارنــد به آنها اجاره دهند. وی ادامه داد: یک فرد می 

تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشــته باشد و آنها را اجاره 
دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در 
بســیاری از کشورها کارت ملی می تواند کار کارت بانکی را 
انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات 
پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان 

داده شود تا بستر جرم از بین برود.
رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می توان طرحی را اجرا 
کرد که بر اساس آن تمامی کارت های بانکی در یک کارت 
تجمیع شــود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن 
یــک کارت خود نخواهد بود. متاســفانه پرونده هایی را در 
پلیس آگاهی، پلیس فتا و... داشــتیم که مجرمان با همین 
شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده 
و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته 
شــریک کرده اند. پلیس با این موارد برخورد کرده اســت، 
اما الزم اســت شــهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و 
تحت هیچ شــرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر 
قرار ندهند. هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت های 
بانکی درحالی مطرح می شود که برابر آخرین آمارهای اعالم 
شده از سوی بانکی مرکزی شــمار کارت های بانکی صادر 
شــده بانک ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و 
۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، 
اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشــور است. در 
این میــان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هــزار و ۹۶۵ عدد کارت 
بانکی از نوع برداشــت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ 
میلیــون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عــدد کارت خرید یا هدیه در 
سطح کشــور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی 
است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ 
میلیون نفر است. این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح 
شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در 
این خصوص مطرح کرده اند. یکی از این پیشــنهادات برای 
تجمیع کارت های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی 
بــود. حاال باید دید که بــا توجه به مطالبه صریح پلیس در 
این خصوص آیا طرح تجمیع کارت های بانکی در دستورکار 
مجلس شورای اســالمی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت 

یا خیر.

فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشــاره 
به تخلفات راکبین موتورســیکلت گفــت: افرادی که پالک 
موتورسیکلت آن ها مخدوش است، نباید در سطح معابر تردد 
کنند.به گزارش ایسنا، ســرهنگ حمید طریقت با اشاره به 
طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران به ویژه 
مخدوشــی پالک در ســطح معابر شــهر تهران، گفت: این 
موتورسیکلت ها با کفی به پارکینگ منتقل و به مراجع قضایی 
معرفی می شــوند. برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی که  از 
سال ۱۳۸۴ مدون هست، از ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۲ ، مقررات 
اختصاصی موتورســواران درباره موتورسواران وجود دارد که 
توصیه می شود راکبین موتورسیکلت آن ها را مرور  و مطالعه 
کننــد.  وی افزود: ماده ۱۶۴ این آییــن نامه مقرر کرده که 
رانندگان و سرنشینان هر نوع موتور سیکلت )برقی  و سایر ( 
باید مجهز به کاله ایمنی باشند و در طول مسیر از کاله ایمنی  
اســتفاده کنند. در قانون صراحتا اشاره شده که سرنشین و 
راننده باید در طول  مســیر از کاله ایمنی استفاده کنند نه 
اینکه کاله را صرفا روی  قاب  کیلومتر  بگذارند.طریقت اضافه 
کرد: ماده ۲۰  قانون رسیدگی  به جرائم راهنمایی و رانندگی 
به ۹ مورد از  تخلفات موتورســیکلت سواران اشاره کرده که 
موتورســیکلت هر راننده ای که یکی از این موارد را مرتکب 
شود، به مدت حداکثر یک هفته توقیف می شود. اگر این اتفاق 
برای بار دوم بیفتد می تواند منجر به توقیف موتورسیکلت وی 
شود.  فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ درباره 

موارد توقیف موتورســیکلت ها گفــت: از  جمله مواردی  که 
باعث  توقیف موتورسیکلت ها می شود، حرکت در پیاده روها 
، حرکــت در جهت مخالف، ایجاد عمــدی صدای ناهنجار ، 
حمل بــار غیرمتعارف، حرکت مارپیچ ، تک چرخ زدن ، عدم 
اســتفاده از  کاله ایمنی  و حرکت نکردن در خطوط  است. 
اگر  راننده ای  مرتکب  این موارد شود برای بار اول یک هفته 
وســیله وی توقیف و برای بار دوم می تواند منجر به یک ماه 
توقیف موتورسیکلت شــود.  وی ادامه داد: بر اساس بند ۹۲ 
ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴،  
موتورسیکلت وســیله ای برای حمل انسان است و دو یا سه 
چرخ دارد. برخی بارها، باری اســت که موتورســواران بنا به 
ضرورت حمل می کنند و اما بارهایی که نامتعارف اســت اما 
اگر بار از حالت متعارف خارج شود نمی توان آن را جابجا کرد 
و حمل آن با موتورســیکلت ممنوع است.طریقت بیان کرد: 
دلیل حساسیت پلیس راهور درخصوص برخورد با تخلف بار 
نامتعارف  بروز ســه موضوع برای موتورسواران است. اولین 
مورد حجم زیاد بار است که باعث  ترکیدگی ناگهانی الستیک  
موتور می شود و حادثه می آفریند. مورد دوم تضعیف عملکرد 
ترمزهاست و باعث می شود زمانی  که موتور سوار  می خواهد 
موتور را متوقــف  کند این اتفاق  نیفتد. مورد ســوم نیز از 
بین رفتن تعادل موتورسیکلت است که باعث می شود وسیله  
به چپ و راســت منحرف شــده و هم به خود و هم به دیگر 

خودروها آسیب بزند.

طریقــت در ادامه درباره تخلفات موتورســواران طی دو 
هفته اخیــر و تخلفات پالک گفت: بیشــترین تخلفاتی که 
موتورسواران در سطح شهر تهران مرتکب می شوند، تخلفات 
پالک اســت. تخلفات پالک شــامل مخدوشی و پوشش آن 
می شــود.  وی افزود: طی دوهفته گذشته اطالع رسانی الزم 
درباره اســتقرار کفی ها در سطح شهر  تهران و برخورد بیش 
از پیش با اینگونه تخلفات انجام شد. این موضوع باعث شد تا 
در  این مدت طی بررســی های  صورت گرفته ، تخلف پالک 
) پوشش، مخدوشی و نداشتن پالک( کمتر رخ دهد.طریقت 
گفت: اگر موتورسیکلتی پالک ندارد و یا پالک آن مخدوش 
است و می خواهد وارد راه ها شود، ابتدا باید وضعیت پالکش 
مشــخص شود و از ورود به ســطح معابر با چنین وضعیتی 
خودداری کند تا درگیر سیر مراحل  قانونی  این تخلف نشود.
فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص  
پوشش و مخدوشی پالک افزود: موتورسیکلت رانندگانی که 
از  قانون تمکین نمی کنند در دســتور  کار  پلیس قرار دارد 
و راننــدگان مجرم مراحل قضایی را خواهنــد گذراند.  وی 
گفت: تخلف پالک بــرای ایجاد زمینه ارتکاب تخلفات دیگر 
انجام می شــود. برای مثال راننده وقتی می خواهد وارد خط  
ویژه شــود و قبل از آن پالک را می پوشاند یا آن را مخدوش 
می کند. طریقت درباره تصادفات فوتی راکبین موتورسیکلت 
گفت: بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه در سه ماهه اول 
ســال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد از تصادفات فوتی شهر تهران 

مربوط به موتورسیکلت ســواران بوده است.وی افزود: علت 
بیشتر تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران ضربات وارد شده 
به ســر است که به علت استفاده نکردن از کاله ایمنی اتفاق 
می افتد. موتورسوار با استفاده نکردن از کاله استاندارد ایمنی 
خود را کاهش داده و در تصادفات با واردشــدن ضربه ســر 
فوت می شود.طریقت گفت: بیشترین تخلفات موتورسواران 
که موجب تصادفات نیز می شــود تغییر  مسیرهای ناگهانی 
و حرکت در خالف مســیر است. این دسته از  تخلفات باعث 
آمار ۴۲ درصدی فوتی راکبین موتورســیکلت شــده است.  
فرمانــده یگان عملیات پلیــس راهور تهران بــزرگ افزود: 
متاســفانه آمار تصادفات نشان می دهد که سن رانندگان در 
بازه ۲۰ تا ۳۵ سال است و اکثر نیز فاقد گواهینامه رانندگی 
هســتند. همچنین این افراد آموزش های الزم را ندیده اند، 
مرتکب تخلفات شــده اند و آگاهی الزم را نیز درباره عواقب 
این نوع تخلفات ندارند. درنهایت این موارد سبب ایجاد آمار  
۴۲ درصدی تصادفات می شود.وی در خصوص اجرای  طرح 
موتوریار نیز اظهار کرد: از موتورسواران می خواهیم به قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی احترام گذاشته و آن ها را رعایت 
کنند؛ چرا که در درجه اول تخلف ســبب آسیب رسیدن به 
خود آن ها می شــود و در ادامه با اعمال قانون، موتورسیکلت 
آن هــا به کفی و در نهایت به پارکینگ منتقل خواهد شــد. 
طرح موتوریار از  ســال ۱۳۹۹ تا به امروز در حال اجراست و 

در سطح پایتخت در حال انجام است.

سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی از شناسایی افراد 
آسیب پذیر و آسیب زا از طریق »شورای معتمد محل« خبر 
داد.سردار مهدی حاجیان، ســخنگوی فراجا در گفت وگو 
بــا ایلنا درباره اطلس وقوع جرم و تاثیر آن بر پیشــگیری 
از وقوع جرم گفت: مــا دو نوع اطلس داریم؛ یکی از آن ها 
اطلس وقوع جرم و دیگری اطلس آســیب های اجتماعی 
اســت. پلیس موفق شــده اســت این دو اطلس را به روز 
کند. همچنین اطالعات آن به صورت شهرستانی، استانی 
و ملــی در اختیار ما اســت.وی ادامه داد: این اطلس ها در 
موضــوع پیش بینی و پیشــگیری و همچنین مقابله به ما 
کمک می کند. ایــن اطلس ها در اختیار پلیس قرار دارد و 
همچنین در بحث آسیب ها، بانک آسیب های اجتماعی در 

اختیار شورای اجتماعی وزارت کشور نیز قرار دارد.
ســخنگوی فراجا با بیان اینکه اطلس وقوع جرم برای 

پلیس و دســتگاه قضایی مورد اســتفاده اســت، تصریح 
کرد: این اطلــس جرم به ما نگاه آینده نگری، آینده پژوهی 
و آینده نــگاری را می دهــد که قاعدتا با اعــالم پلیس به 
ســازمان های مرتبط باید سازمان ها هم برنامه های خود را 
براین اســاس تهیه و تنظیم کنند تــا با بتوانیم از ظرفیت 
پیشگیری از وقوع جرم این اطلس ها استفاده کنیم.سردار 
حاجیان خاطرنشان کرد: در بحث پیشگیری به دنبال این 
هســتیم که با کمک سایر نهادها با محوریت کالنتری ها و 
پاســگاه ها موضوع شورای معتمد محل را راه اندازی کنیم. 
شــورای معتمد محل ترکیبی از پلیس، دستگاه هایی که 
در بحث مددکاری می توانند کمک کنند مانند ســازمان 
بهزیستی، کمیته امداد و نهادهای غیردولتی و ان جی اوها 
است. وی ادامه داد: در شــورای معتمد محل ما به دنبال 
شناسایی افراد آسیب پذیر و آسیب زا هستیم. مقابله، ترمیم 

و درمــان را می خواهیم با علل وقــوع جرم انجام دهیم، با 
محوریت کالنتری ها و پاسگاه ها قبل از وقوع جرم و آسیب، 
مشاوره های خاص روانشناسی و یا کمک های مددکاری را 
خواهیم داشــت و اگر نیاز باشد ســازمان های مربوطه نیز 
باید هزینه هایی را برای پیشگیری از آسیب ها انجام دهند.
معــاون فرهنگی اجتماعی فراجا با بیــان اینکه در هزار و 
ده کالنتری دایره مشاوره و مددکاری راه اندازی شده است، 
خاطرنشــان کرد: در اکثر این دفاتر مددکار، جامعه شناس 
و روانشناس حضور دارد. در ســال گذشته نیز ۹۷۰ هزار 
پرونده در این دوایر مشــاوره بررســی شد که ۷۲ درصد 
از این پرونده های ارجاعی بــه مصالحه انجامید و این کار 
بسیار ارزشمندی است چراکه اگر این ۷۲ درصد پرونده به 
حوزه قضایی وارد می شــد قطعا بار سنگینی را به دستگاه 
قضا وارد می کرد. سردار حاجیان تاکید کرد: این اقدام نیز 

یکی از برنامه های پیشگیری از وقوع جرم پلیس است و از 
برنامه هایی است که معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا انجام 
می دهد.وی همچنین درباره دسترسی پلیس به سامانه ها 
گفت: بســیاری از ســازمان هایی که در کشور وجود دارد 
به صورت جزیره ای عمل می کنند. عدم دسترســی پلیس 
به ســامانه ها از جمله سامانه های مشــاوره امالک وجود 
دارد. پلیس اگر به صورت کامل به ســامانه های مشاوران 
امالک دسترسی داشته باشد می توان از سرقت منازل نیز 
جلوگیری کند.سخنگوی فراجا گفت: ما دسترسی به این 
ســامانه ها نداریم اما برای دسترسی به این سامانه ها باید 
قانون گذار اختیارات را به ما اعطا کند. این موضوع می تواند 
به عنوان قوانین پیشــگیری از جرم اتفــاق بیفتد. ما این 
آمادگی را داریم براســاس الزاماتی که قانون گذار برای ما 

مشخص کرده است عمل کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: محیط بان برومنــد نجفی که اخیرا به 
اعدام محکوم شــده بود و پرونده او در جریان 
اعاده دادرسی قرار داشت و امیدوار به شکسته 
شــدن رای دادگاه بودیم، توســط پدر مقتول 
پرونده خود در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه 
با اسلحه کالشــینکف تیرباران شد.به گزارش 
رکنا، صبح دیروز محیط بان برومند نجفی که 
پیش از این با اتهام قتل یک شکارچی به اعدام 
محکوم شــده بود، در جریان برگزاری جلسه 
دادگاه رســیدگی به اعاده دادرســی پرونده، 
توســط پدر فرد مقتول )فالحی( و در مقابله 

مجتمع قضایی کرمانشاه با ۱۲ تا ۱۵ تیر کشته 
شد. این خبری بود که سرهنگ محبت خانی 
به رکنا گفت. سرهنگ جمشید محبت خانی، 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشور 
ضمن تایید این خبر در گفت و گو با رکنا عنوان 
کرد: متاسفانه با وجود تالش های زیادی که در 
یک سال گذشته برای شکسته شدن رای اعدام 
محیط بان برومند نجفی انجام داده بودیم و با 
وجود این که پرونده به مرحله اعاده دادرســی 
رســیده بود و بسیار امیدوار بودیم که این رای 
شکسته شــود، اما صبح امروز پدر فرد مقتول، 
محیط بان نجفی را به قتل رســاند.وی افزود: 

به گواه شــاهدان عینی، آقای فالحی امروز در 
مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه، بالفاصله بعد 
از پایان جریان دادگاه اعاده دادرســی، با وجود 
این که ابتدا خودش در دادگاه حضور داشــت، 
از مجتمع قضایی خارج می شــود و به سرعت 
با یک اســلحه کالشــینکف به مقابله مجتمع 
بازمی گردد و محیط بان نجفی را به رگبار می 
بندد. آقای فالحی ۱۲ تــا ۱۵ گلوله به طرف 
محیط بان نجفی شــلیک کرده و این محیط 
بان نیز در دم جان باخته است. متاسفانه قاتل 
محیط بان نجفی فعال متواری اســت.گفتنی 
است، محیط بان برومند نجفی مرداد سال ۹۹ 

در جریان یک درگیری با شکارچیان ناچار به 
شلیک به خودروی چند شکارچی می شود که 
در این میان یکی از تیرها به یک شکارچی به 

نــام فالحی اصابت می کند و او جان خود را از 
دست می دهد. آبان ماه ۱۴۰۰ برای محیط بان 

نجفی حکم اعدام صادر شده بود.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی

پالک مخدوشی بیشترین تخلف موتورسواران پایتخت

شناسایی افراد آسیب پذیر و آسیب زا از طریق »شورای معتمد محل«
انتقاد از عدم دسترسی پلیس به سامانه های مشاوره امالک

محیط بان برومند نجفی به قتل رسید

افزایش ۷ درصدی آمار مراجعه به پزشکی قانونی 
تهران در پی نزاع

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان تهران از مراجعه بیش از ۲۶ هزار نفر به 
دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان درسه ماهه اول 

سال جاری خبر داد.
 به گزارش ایســنا دکترمهدی فروزش در این باره اظهار کرد:  درســه ماه 
اول سال جاری ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر به دلیل آسیب های ناشی ازنزاع به مراکز 
پزشــکی قانونی اســتان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشته که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی ۲۴ هزار و ۳۲۸نفر اعالم شــده بود، هفت درصد افزایش یافته است.

بر اســاس گزارش اداره کل پزشکی قانونی اســتان تهران، وی گفت: از کل 
مراجعین به دلیل آسیب های ناشــی از نزاع درسه ماهه اول سالجاری ، ۱۶ 

هزار و ۵۱۱نفر مرد و ۹۶۱۴ نفر زن بوده اند.

توقیف دو موتورسنگین در پایتخت
معاون آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از توقیف دو 
دستگاه موتورسیکلت سنگین در پایتخت خبر داد.به گزارش ایسنا سرهنگ 
علی همه خانی، درباره توقیف این دو موتورسیکلت اظهار کرد: حوالی ساعت 
۱۲:۱۰ روز ۲۱ مردادمــاه، در پی اجرای طرح مهار توســط تیم های پلیس 
بزرگراه در مســیر شــرق به غرب بزرگراه صدر، در محــدوده دیباجی یک 
دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰cc را مشاهده کردند که رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار قرار داده و این موتورسیکلت را توقیف کردند. وی 
ادامه داد: در ادامه اجرای این طرح، حوالی ساعت ۱۵:۰۵ نیز، موتورسیکلت 
سنگین دیگری که سوزوکی ۱۰۰۰cc بود، توسط تیم های پلیس بزرگراه در 

همان محدوده توقیف شد.
 معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه 
طرح توقیف موتورســیکلت های سنگین و هنجار شــکن در پایتخت ادامه 
دارد، اظهار کرد: دارندگان موتورسیکلت های سنگین بدون پالک و مجوز به 
هیچ عنوان در ســطح معابر شهر تهران تردد نکنند؛ چراکه به محض رویت 
این موتورســیکلت ها بخاطر امنیت تــردد و حفط جان خود راکبین و دیگر 
رانندگان و شــهروندان، توســط تیم های راهور توقیف و به پارکینگ منتقل 

می شوند.

۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در رباط کریم کشف شد

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت دپو 
شده قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در رباط کریم خبر داد.

به گزارش رکنا، ســردار کیوان ظهیری با اشاره به کشف سوخت قاچاق 
اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر دپو سوخت قاچاق در 
شهرســتان رباط کریم، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت.وی افزود: مأموران 
پس از هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شــده و در بازرسی 
از ایــن محل، ۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچــاق را که در ۶مخزن نگهداری می 

شد را کشف کردند.
فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران تصریح کــرد: در این رابطه ۳نفر 
دســتگیر و محل مورد نظر پلمب و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع 
قضائی شدند.سردار ظهیری در پایان با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت و کاال 
ضربه مهلکی بر اقتصاد کشــور وارد می کند از شهروندان خواست به منظور 
برخورد با هرگونه قاچاق کاال و ارز در ســطح خرد و کالن، اخبار و اطالعات 
خود را در این خصوص، در اختیار پلیس قرار دهند تا در اســرع وقت نسبت 

به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

دستگیری مردی که یک نفر را 
در اینستاگرام تهدید به قتل کرد

رئیس پلیس فتا مازندران از دســتگیری عامــل تهدید به قتل در فضای 
مجازی با انگیزه اختالفات قدیمی خبر داد.

به گزارش رکنا، ســرهنگ ســامع خورشــاد رئیس پلیس فتا مازندران 
گفــت: در پی مراجعه یکی از شــهروندان به پلیس فتــا مازندران مبنی بر 
مزاحمت در شبکه های اجتماعی و تهدید به  قتل، در این راستا پرونده اولیه 
با هماهنگی مقام قضایی تشکیل و با ثبت اظهارات شاکی موضوع در دستور 
کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت.او افزود: با توجه به ارائه مســتندات 
توسط شــاکی و با بررسی های اولیه و اقدامات تخصصی انجام گرفته توسط 
تیم کارشناســان این پلیس مشخص شــد متهم از دوست خانوادگی شاکی 
بوده و با استفاده از بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تهدید به قتل 
شاکی و خانواده وی نموده است، درنهایت با هماهنگی مقام قضائی این متهم 
دســتگیر و به مقامات ذی صالح قانونی تحویل داده شد.ســرهنگ خورشاد 
گفت: متهم پس از دســتگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد و با 
سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان 
پلیس فتا و روبه رو شد با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع آوری گردیده لب به 
سخن گشود و به بزه ارتکابی معترف و گفت:اختالف قدیمی باعث شده است 

این کار را انجام داده است.
او افزود: برابر ماده ۶۴۱ قانون مجازات اســالمی، هرگاه کســی در فضای 
مجازی برای اشــخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم 

خواهد شد.

مرگ دردناک کودک ۷ ساله در رودخانه 
کودکی در منطقه قلعه دختر شهرســتان کهگیلویه بر اثر غرق شدگی در 

رودخانه جان باخت.
بــه گزارش رکنا، جهانبهش وحدت نژاد رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: گزارش غرق شدگی کودکی ۷ساله در ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه 
دیروز به مرکز پیام شهرســتان کهگیلویه اعالم و پایگاه قلعه دختر به محل 

حادثه اعزام شد.
او با بیان اینکه این حادثه غرق شــدگی در رودخانه محل ســه گدار در 
منطقه قلعه دختر اتفاق افتاد می گوید: این کودک غرق شــده که به وسیله 
خودروی شــخصی در حال انتقال به مراکز درمانی بود در میانه راه به گروه 
اورژانس تحویل داده شــد که متاسفانه به علت گذشت زمان زیادی از غرق 
شدن تالش های کارکنان اورژانس و بیمارستان برای احیای او بی نتیجه ماند 

و این کودک خردسال فوت کرد.
به گفته رئیس اورژانس ۱۱۵ استان، این مورد فوتی پانزدهمین مورد غرق 

شدگی در کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۱ است.

اعتراف به ۱۲فقره خفت گیری
 از معتادان متجاهر چهارباغ

اعضای باند ۳ نفره ســارقان حرفــه ای به ۱۲ فقره زورگیری تلفن همراه 
از معتادان متجاهر منطقه »ملک آباد« و ۴ فقره ســرقت اماکن خصوصی در 

روستای »عرب آباد خسروی« اعتراف کردند.
به گزارش رکنا، ســرهنگ کامران چراغی فرمانده انتظامی شهرســتان 
چهارباغ گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در روستای 
»عرب آباد خسروی«، بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهی شهرســتان قرار گرفت.اوفزود: با انجام تحقیقــات میدانی و افزایش 
گشت های محسوس و نامحسوس در مناطق وقوع سرقت، در نهایت سه نفر 
از سارقان حرفه ای شهرستان در حین زاغ زنی برای شناسایی محل سرقت 
توســط کارآگاهان پلیس آگاهی دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان چهارباغ گفت: متهمان با مشــاهده مستندات 
پلیس به ناچار لب به اعتراف گشــودند و به ۱۲ فقره زورگیری تلفن همراه 
از معتادان متجاهر منطقه »ملک آباد« و ۴ فقره ســرقت اماکن خصوصی در 

روستای »عرب آباد خسروی« اعتراف کردند.
سرهنگ چراغی با اشاره به ادامه تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری 
ســایر عوامل دخیل در این سرقت ها، گفت: تاکنون با اقدامات صورت گرفته 
هر ۱۶ مالباخته این پرونده شناسایی شده اند.او در پایان ضمن درخواست از 
شهروندان برای جدی گرفتن نکات پیشگیری از سرقت، افزود: متهمان پس 
از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار برای انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

اخبار کوتاه

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از 
تخریب ۱۳مورد ســاخت و ساز غیرمجاز در 

اراضی زراعی شهرستان ری خبر داد. 
به گزارش ایســنا سردار حمید هداوند در 
این باره اظهار کرد: بــه منظور حفظ اراضی 
کشــاورزی، طــرح جلوگیری از ســاخت و 
سازهای غیرمجاز در شهرستان ری به اجرا در 
آمد و در این راستا ماموران با هماهنگی های 

قضائــی و همکاری کارشناســان اداره جهاد 
کشــاورزی موفق به شناســایی ۱۳ سوله و 
باغ ویال غیرمجاز در این شهرســتان شــدند.
هداوند تصریح کرد: در این عملیات ۱۳ مورد 
دیوارکشــی، بنا و محوطه سازی در مجموع 

به متراژ ۲۵۰ هزار مترمربع به ارزش ۱۲۰۰ 
میلیارد ریال از اراضی کشــاورزی در بخش 

»قلعه نو« شهرستان ری رهاسازی شد.
جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با 
اشــاره به اینکه حفظ و حراست از بافت های 

کشــاورزی از اولویت هــای اصلــی مجموعه 
انتظامی اســت و مبارزه بــا زمین خواران و 
سودجویان به صورت مســتمر در دستورکار 

پلیس قرار دارد.
 از شــهروندان خواســت، هرگونه اخبار 

در خصوص ســاخت  و ســاز غیرمجاز، تغییر 
کاربری اراضی کشــاورزی و سوء استفاده از 
منابع طبیعی را به سامانه فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اطالع دهند.
براساس گزارش ســایت پلیس، جانشین 
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ گفت: در این 
رابطه ۱۳ متهم  به مراجع قضائی برای ســیر 

مراحل قانونی معرفی شدند.

آزادسازی ۲۵۰ هزار مترمربع اراضی زراعی در شهرری


