
پنجشنبه  27 مرداد  1401- 20 محرم 1444 - 18 آگوست 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5786  6  حوادث

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی اســتان از 
کشــف ۳ قبضه سالح کلت کمری غیرمجاز در حوالی 

پل فردیس در شهرستان کرج خبر داد.
به گزارش رکنا، بیژن جنتی، معاون هماهنگ کننده 
فرمانده انتظامی اســتان البرز، امروز در کرج، گفت: در 
پــی اقدامات اطالعاتی  پلیس امنیت عمومی اســتان 
مشــخص شــد، فردی در زمینه فروش سالح فعالیت 
می کند که دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار  

ماموران قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، متهم 
که در سایر استان ها نیز فعالیت دارد قصد ورود سالح 
به اســتان البرز را دارد که با هوشیاری و رصد ماموران 

پلیس البرز در یک اقدام غافلگیرانه حین فروش سالح 
در  حوالی پل فردیس در شهرســتان کرج دســتگیر 
شد.جنتی با بیان اینکه در مجموع ۳ قبضه سالح کلت 
کمری، شش تیغه خشــاب و ۲۶ فشنگ از این متهم 
کشف شد، بیان داشــت: متهم پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائی شــد. معــاون هماهنگ کننده 
فرماندهی انتظامی اســتان البرز، اضافه کرد: پلیس به 
طور جد با عامالن فروش سالح غیر مجاز و کسانی که 
با اقدامات خود باعث ســلب آسایش شهروندان شوند، 
برخورد شدید خواهد کرد و از شهروندان خواست تا در 
صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا موضوع را با پلیس 

از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از دستگیری ۴ نفر 
سارق ســابقه دار با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت منازل در 
این شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا، به نقل از پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ بهزاد عبدیان با اشاره به دستگیری 
متخلفان در کوتاه ترین زمان ممکن اظهار داشت: در پی 
وقوع چند فقره سرقت منازل در سطح شهرستان پردیس 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان این 
فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی 
با مرجع قضایی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت 
زنی های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۲ نفر سارق 
حرفه ای و سابقه دار به همراه چندین کلید طراحی شده و 
یک قبضه سالح سرد شناسایی و دستگیر کردند.فرمانده 

انتظامی پردیس در ادامه گفت: سارقین دستگیر شده به 
۲ نفر از همدســتان خود نیز معترف که با هماهنگی و 
شگردهای پلیسی آن ۲ نفر نیز دستگیر شدند که یکی از 
متهمان دستگیر شده هویت خود را به دروغ معرفی نموده 
که بعد از نمایان شدن هویت اصلی وی مشخص شد وی 
سارق حرفه ای و سابقه دار است.سرهنگ عبدیان در ادامه 
گفت: متهمان منازل خالی از سکنه و ساختمان هایی که 
فاقد نگهبان، دوربین و حفاظ بوده را شناسایی و با استفاده 
از کلیدهای طراحی شده اقدام به سرقت منازل می کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد متهمان به ۱۴ فقره سرقت 
منازل اعتراف کرده وهر ۴نفر متهم دستگیر شده پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

انهدام باند دزدان حرفه ای در پردیسبازداشت فروشنده اسلحه کلت کمری در فردیس

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری ۳۰۴ نفر از اراذل و 
اوباش سطح دار در پایتخت خبرداد.به گزارش ایسنا، سردار 
حســین رحیمی در تازه ترین مرحله طرح اقتدار که برای 
برخورد با اراذل و اوباش اجرا می شــود، با اشاره به اقدامات 
پلیس اظهارکرد: امروز مقارن با ســالگرد بازگشت آزادگان 
عزیز و گرانقدر ما به کشــور اســت، افرادی کــه عالوه بر 
رزمندگی و ایســتادگی در مقابل دشــمن و حتی مجروع 
شدن، اسارت را نیز به جان خریدند. این روز را به ایثارگران 
و آزادگان و خانواده هــای آن ها و مردم تبریک می گویم.وی 
افزود: ما بر اساس رسالت خود با انواع و اقسام جرائم برخورد 
می کنیم. در این مسیر پلیس های مختلف شبانه روز تالش 
می کنند. امروز شاهد اجرای سومین مرحله از طرح اقتدار در 
سال جاری هستیم که در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
به اجرا درآمد. ســازمان اطالعات پلیس امنیت و پلیس فتا 
در این طرح عملکرد خود در فضای مجازی و حقیقی را در 
مقابله با افرادی که اقدام به کالهبرداری، قماربازی، مزاحمت 
بــرای مردم، ترویج فرهنگ ابتذال و بــی حیایی و ... کرده 
بودند، به نمایش گذاشــتند. رحیمی تاکیدکرد: در اجرای 
ایــن طرح پلیس امنیت تهران بــزرگ در مبارزه با اراذل و 
اوباش ۳۰۴ نفر اوباش سطح دار و عاملین تخریب، شرارت و 
نزاع و درگیری را دستگیر کرد که ۱۶۵ نفر آن ها مزاحمین 
نوامیــس در پارک ها و نواحی مختلف بودند.  همچنین ۴۴ 
نفر از گردانندگان قمار و توزیع کنندگان موادمخدر، هشت 
توزیع کننده مشــروبات الکلی،۲۴ نفــر از عامالن حمل و 
خرید و فروش ســالح غیرمجاز و ۶۳ نفر از اراذلی که اقدام 
به تخریب، شــرارت ، نزاع و درگیــری بودند.رئیس پلیس 
پایتخت اضافه کرد:  همچنین در  این طرح ۵۱ قبضه سالح 
نیز کشف و ضبط شــد که ۲۷ قبضه آن جنگی و شکاری 
و ۲۴ قبضه آن شــبه ســالح بود. همچنین ۱۹۲۴ فشنگ 
جنگی و شــکاری کشف شده و صدها قبضه سالح سرد نیز 
جمع آوری شد. پنج دستگاه خودروی متعلق به اراذل و سایر 

اقالم و تجهیزات نظامی نیز توقیف شد.
رحیمی همچنین بر ضرورت توجه به شــئونات اسالمی 
در واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: متصدیان واحدهای 
صنفی و اماکنی که محل تردد مردم اســت باید به شئونات 
اسالمی توجه کنند. افرادی که این موضوع را کنترل نکنند 
باید پاسخگو باشــند. همه واحدهای صنفی باید نظاره گر و 
کنترل کننده شــئونات اســالمی از جمله عرضه و فروش 
لباس های فاقد مطابقت با شئونات باشند. لباس هایی که با 
فرهنگ ایرانی اسالمی مغایرت داشته باشد مانند لباس های 
زاپ دار و شــلوارهای پاره و لباس های نامتعارف جمع آوری 
و با آن ها برخورد خواهد شد.وی افزود: ۸۷ واحد صنفی که 
پاتوق اراذل و اوباش بودند پلمب شــده و با چهار باند جعل 
مدارک گذرنامه و قاچاق انسان برخورد شده است . همچنین 
فردی که یکــی از مراکز اصلی قمار و پاتوق اراذل اوباش را 

مدیریت کرده بوده با ۱۳ نفر از همدســتانش دستگیر شد. 
این فرد با بیش از ۵۰ فقره ســابقه هنوز فعالیت داشت که 
شناســایی و دستگیر شد.رحیمی در ادامه گفت: بزرگترین 
باند سایت قمار و شرط بندی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد 
تومانــی با رصد پلیس امنیت در جنوب تهران در حالی که 
دارای میلیاردها تومان تراکنش بود منهدم شده و حساب آن 
مسدود شد. این حساب محتوی بیش از ۷۰ میلیارد تومان 
بــود و پول ها در موضوعات مختلف مانند شــرط بندی در 
بازی های فوتبال باشگاه های بین المللی و ۱۵ ورزش دیگر 
به آن واریز شده بود.وی افزود: یک باند واردکننده سالح به 
تهران نیز توسط پلیس امنیت شناسایی شد. اعضای این باند 
عالوه بر وارد کردن ســالح، زورگیری و اوباشگری نیز کرده 
بودند که همگی در محله هرندی دستگیر شدند. همچنین 
باند حمل ســالح دیگری نیز منهدم و پنج قبضه سالح از 

آن ها کشف شد. رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه عامالن 
قدرت نمایــی و تخریب ۱۱ خودرو شــهرداری که اقدامات 
خــارج از عرف و اوباش گرانه کرده بودند نیز در شــهرری 
دســتگیر شدند، گفت: همچنین یک شرور شرق تهران که 
یــک آمر به معروف را مورد ضرب و شــتم قرار داده بود به 
همراه دو نفر دیگر دستگیر شدد. آمرین به معروف و ناهیان 
از منکر که فریضه الهی انجام می دهند مورد حمایت پلیس 
هستند.به گفته وی همچنین دستگیری سارقان یک هیئت 
عزاداری در یافت آباد که با اســتفاده از سالح سرد تعدادی 
از عزاداران را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند انجام شد و 
۱۸ شرور در بازار تهران نیز که نظم را در منطقه گلوبندک 
تا چهارراه سیروس برهم  زده بودند، دستگیر شدند. رحیمی 
افزود: پلیس امنیت با تالش های خود موفق شده تا اقدامات 
خوبی داشته باشد. پلیس امنیت اخالقی با اقدامات ایجابی 
خوب خود و با برگزاری ۳۶۷ کالس ۵۶۰۰ نفر از افرادی که 
شئونات اسالنی را رعایت نمی کردند را مورد توجیه و ارشاد 
قرار داده است. تمرکز اصلی پلیس امنیت اخالقی کارهای 
ارشادی است .وی به اقدامات پلیس فتا نیز اشاره کرد و گفت: 
پلیس فتا در چند طرح اخیر حضور گسترده ای داشته است . 
مجموعــا ۱۱۶ نفر که در فضای مجــازی اقدام به تخلفات 
مختلف کرده بودند در این فضا دســتگیر شدند. همچنین 
هفت باند حرفه ای پولشــویی و اجاره کنندگان کارت های 
بانکی که قصد تبدیل این اعتبارات به ارز دیجیتال با گردش 
مالی ۱۰۸ میلیاردی را داشــتند نیز دستگیر شدند و اموال 
آن ها جمع آوری شــد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود:  
یک متهم حرفه ای که با دسترســی غیرمجاز اپل آیدی از 
مردم ســرقت کرده بود نیز شناســایی و دستگیر شد. باند 
فروش دارو و اقالم سالمت محور نیز با ۴۰ هزار قلم داروی 
کم یاب و تاریخ گذشــته منهدم و دو متهم دستگیر شدند 
و ۱۰ کانال و ســه صفحه آنها با ســه میلیون دنبال کننده 

بسته شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از دســتگیری 
شــرور و قاچاقچی مســلح مواد مخدر خبر داد.به گزارش 
ایسنا، ســردار مجید کریمی در تشریح جزئیات این خبر 
اظهارکرد: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فراجا در راستای برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد 
مخدر با انجام گســترده اقدامات اطالعاتی و بهره گیری از 
شــیوه های نوین پلیســی از فعالیت مجرمانه فردی شرور 
به هویت معلوم کــه اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بود، 

مطلع شــده و موضوع را به صورت ویژه در دستورکار خود 
قرار دادند.وی افزود: این قاچاقچی مواد مخدر که از اشرار 
سابقه دار و بنام منطقه جنوب شرق کشور و به عنوان یکی 
از ســرکاروان های اصلی قاچاق مســلحانه مواد مخدر در 
حوزه کویر نیز شــناخته شــده بود و در ایجاد درگیری و 

به شهادت رساندن تعدادی از کارکنان انتظامی کشور نیز 
نقش داشته است، در سالیان گذشته در قاچاق چندین تن 
مواد مخدر از کشور افغانســتان به داخل خاک جمهوری 
اسالمی فعالیت داشت.بر اساس اعالم سایت پلیس، رئیس 
پلیــس مبارزه با مــواد مخدر فراجا در تشــریح جزئیات 

دستگیری این متهم نیز تصریح کرد: با هوشیاری و انجام 
اقدامات پیچیده اطالعاتی مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فراجا، این شرور سابقه دار طی یک عملیات 
غافلگیرانه توســط پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و 
بلوچســتان در شهرستان ایرانشهر دســتگیر شد.به گفته 
کریمی  پلیس با اشــراف اطالعاتی و رصد شــبانه روزی 
فعالیت مجرمانه، هرگز اجازه نخواهد داد قاچاقچیان مواد 

مخدر، نظم و آرامش شهروندان را بر هم بزنند.

معــاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نســبت به 
کالهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده گذاری 
رمز ارز و دریافت ســود روزانه از شــهروندان هشدارداد.به 
گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی دراین باره گفت:  اخیرا 
پرونده های کالهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با 
ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده 
اســت. در این روش کالهبرداران بــا ترفند درآمد هفتگی 
در منزل بــا آموزش رمز ارز و به بهانه داشــتن درآمد دو 
میلیــون تومانی، دام خــود را در فضای مجازی پهن کرده 

و افراد نا آشــنا نیز با برقــراری ارتباط با این افراد نهایتا به 
شــبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.پاشــایی افزود: 
کالهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد 
می کنند با نصب برخی صرافی های دیجیتال مرتبط با رمز 
ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت 
عکس کارت بانکی و شــماره تماس خودشــان را از طریق 

تلگرام برای وی ارسال کنند.
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا ادامه داد:   افراد 
کالهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه 

را مســتقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط 
اعالم  می کنند تا بابت ارســال وجه مذکور اقدام به شــارژ 
کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند 
و سپس وجه مذکور را به آدرس کیف پولی که به وی اعالم 
شده، انتقال دهند.بر اساس اعالم مرکز اطالع  رسانی پلیس 
فتا، وی تصریح کــرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول 
مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست، عمال کالهبرداران 
اقدام به پولشــویی کرده و تمام مســئولیت عواقب تعقیب 
قانونی از قبیل مســدودی حســاب و ... متوجه فرد قربانی 

است که حساب خودش را در اختیار کالهبرداران قرار داده 
اســت. در این شــگرد کالهبرداران از خودشان اثری باقی 

نمی گذارند.
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشــان 
کرد: هموطنان گرامی و به خصوص کاربران فضای مجازی 
همــواره بایــد هوشــیاری الزم را در برخورد بــا تله افراد 
کالهبردار و شــیاد داشته باشــند و به هیچ عنوان شماره 
حســاب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار 

دیگران قرار ندهند.

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: با تالش ماموران پلیس 
آگاهی این اســتان ســارق حرفه ای گردنبند قاپ با ۳۰ 
فقره سرقت در شــهر تهران دستگیر شد.به گزارش رکنا، 
ســرهنگ محمد نادربیگی اظهار داشــت: مأموران اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی البرزبا انجام اقدامات اطالعاتی 
از فعالیت یک ســارق حرفه ای در زمینه ســرقت با شیوه 

گردنبند قاپی مطلع و بررســی موضوع را در دســتور کار 
خود قرار دادند.

وی افزود:  ماموران با انجام اقدامات پلیســی مخفیگاه 
این شخص را در استان تهران شناسایی و با دریافت نیابت 

قضایی  نامبــرده را در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
کردند. نادربیگی گفت: متهم به ۳۰ فقره ســرقت با شیوه 
گردنبند قاپی در ســطح شهرســتان کرج اعتراف کرده و 
اذعان داشــت که ایــن فرد با شناســایی نوجوانان دارای 

زیورآالت در یک فرصت مناسب در اماکن خلوت اقدام به 
سرقت آنها با شیوه قاپیدن گردنبند می کرد.

وی خاطرنشــان کرد: متهم پــس از تکمیل تحقیقات 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.وی 
افزود : تاکنون ۲۰ نفر از مال باختگان این پرونده شناسایی 

و تالش برای شناسایی سایرین همچنان ادامه دارد.

پنج ســارق حرفه ای که برای ســرقت از خانه های مردم 
لباس رسمی و کت و شلوار می  پوشیدند، با ردیابی های پلیس 
دستگیر شدند.به گزارش رکنا، از چند هفته قبل شکایت های 
زیادی از ســرقت خانه به پلیس اعالم شــد. بررسی ها نشان 
می  داد این ســرقت های ســریالی از خانه های شهروندان در 
سطح شهر تهران، از سوی یک باند رخ داده بنابراین موضوع 
رسیدگی به پرونده در دســتور کار تیمی زبده از کارآگاهان 

اداره هفدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.سرهنگ کارآگاه  علی 
ولیپور گودرزی  رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: تحقیقات 
ابتدایی کارآگاهان نشــان داد ۵ ســارق حرفه ای با شکستن 
در ورودی وارد خانه ها شــدند و اقدام به ســرقت پول، طال، 
جواهرات و ســاعت های گران قیمت می  کردند. از سوی دیگر 

بازبینی لحظه به لحظه فیلم دوربین های مداربسته محل های 
سرقت مشخص کرد متهمان برای اینکه کسی به آن ها شک 
نکند، با کت و شلوار به صحنه سرقت رفته و به تعداد زیادی 
خانه در سطح شهر تهران دستبرد زده اند.پس از ردیابی های 
تخصصی هویت و مخفیگاه سارقان شناسایی شد و کارآگاهان 

به دنبال دریافــت این اطالعات و پس از هماهنگی با مرجع 
قضایی راهی مخفیگاه سارقان شدند و ۵ متهم را دستگیر و 
مقادیر زیادی اموال مســروقه از آنان کشف و ضبط شد.وی 
افزود: متهمان پس از انتقــال به اداره هفدهم پلیس آگاهی 
در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت از خانه های 
شهروندان در تهران اعتراف کردند و تحقیقات کارآگاهان در 

رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

جمع آوری لباس های نامتعارف از واحدهای صنفی
 انهدام هفت باند حرفه ای پولشویی

دستگیری قاچاقچی بنام موادمخدر در ایران

هشدار پلیس فتا نسبت به پولشویی و کالهبرداری در پوشش رمزارز

پایان گردنبندقاپی سارق حرفه ای در کرج

سارقان خانه های شمال تهران کت و شلوار پوش بودند 

پیامک سالم ریحان کالهبرداری است 
رئیس مرکز تشــخیص  و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا گفت: 
پیامک »ســالم ریحان« کالهبرداری رمزارز است.به گزارش رکنا، سرهنگ 
علی محمــد رجبی گفت: اخیــراً پیامک هایی جعلی مبنی بر به روزرســانی 
حســاب کاربری یک پلتفرم معامالتی رمزارز، به برخــی از کاربران ایرانی 
ارســال شــده، که شناســه و رمز عبور ورود به پلتفرم، به همراه موجودی 

حساب )تقریباً ۲۰۰ هزار دالر( در آن ذکر شده است.
وی افزود: در ابتدا به نظر می رســد که حســاب کاربری شــخصی به نام 
»ریحان« به روزرســانی شده و اطالعات ورود جدید وی، به اشتباه به شماره 
شــما ارسال شده است.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
 پلیــس فتا بیان کــرد: حال در صورت مراجعه و ورود به وب ســایت جعلی
usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از تتر موجود در حساب، ممکن 
است موجودی قربانی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی 
به آن را داشته ، توســط مهاجم سرقت شود.رجبی تاکید کرد: توجه داشته 
باشید که این روش کالهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان 
با ارسال پیام های مشــابه در پیام رسان های مختلف، قصد سرقت موجودی 

رمزارز شما را دارند.

قاچاقچیان مشهدی نقره، نقره داغ شدند
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتانداری خراسان رضوی 
از محکومیــت قاچاقچیان نقره در اســتان خبر داد.به گــزارش رکنا، دبیر 
کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری گفت: قاچاقچیان نقره در 
خراسان رضوی به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شدند.وی افزود: این افراد 
۲۵ نفر بودند که از وضعیت بازار ســوء استفاده کرده و به جرم اخالل عمده 
در نظــام اقتصادی با علم موثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری 
اســالمی ایران از طریق گروه ســازمان یافته و حرفه ای قاچاق، محکوم به 

حبس طویل المدت شدند.
این مقام مسئول گفت:  کلیه اموال قاچاق نیز توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، کشف شده است. این اقدامات در جهت حمایت از تولید داخلی 
و کارگاه های نقره ســازی مشهد انجام گرفت زیرا قاچاقچی ها با تزریق نقره 

قاچاق به بازار ، موجب تعطیلی کارگاه های قانونی می شدند.

مرگ کارگر جوان در سقوط جرثقیل 
در شهرک صنعتی سمنان

یک کارگر در شــهرک صنعتی شرق سمنان در اثر حادثه کار درگذشت. 
به گــزارش رکنا، عصر روز سه شــنبه، یک کارگر حیــن کار در یک واحد 
تولیدی در شــهرک صنعتی شرق سمنان بر اثر سقوط جرثقیل روی سرش 

دچار حادثه شد. 
این کارگر به علت شــدت ضربه، در دم جان باخــت. نیروهای اورژانس 
هنگامی که به محل حادثه رسیدند، با جسد بیجان او روبرو شدند. در عین 
حال یکی دیگر از کارگران حاضر در محل دچار آســیب دیدگی جزئی شده 

است.

کشف جسد کودک غرق شده 
در کانال آب کشاورزی بهبهان

مســئول آتش نشانی شــهرداری بهبهان از فوت کودک خردسال بعلت 
غرق شدن در کانال آب کشاورزی روستای اسدآباد بخش مرکزی شهرستان 
بهبهــان خبر داد.به گــزارش رکنا، وحید دهدشــت رو  گفت: طی تماس 
شــهروندان با تلفن ۱۲۵ آتش نشــانی مبنی بر غرق شدن یک کودک در 
کانال آب بالفاصله اکیپ عملیاتی غواصی آماده اعزام به محل حادثه شدند.
او می گوید: بعد از چند دقیقه شهروندان در تماس با تلفن ۱۲۵ آتش نشانی 
بهبهان، متاسفانه خبر از پیدا شدن جنازه کودک غرق شده پایین تر از محل 

حادثه در کانال آب خبر دادند.

موبایل  قاپی با موتورسیکلت بدون پالک 
فرمانده انتظامی کرمانشاه، از انهدام باند سارقان موبایل قاپ با ۲۵ فقره 

سرقت خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ علیرضا دلیری فرمانده انتظامی کرمانشاه امروز 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره ســرقت گوشی تلفن 
همراه و موبایل قاپی در شهرســتان کرمانشــاه، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران تجسس شهرستان قرار گرفت.وی افزود: افسران تجسس 
کالنتری های سطح شهرستان کرمانشاه با تقویت گشت های انتظامی موفق 
شدند، رد سارقان موبایل قاپ را که با یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پالک 
اقدام به سرقت می کردند، شناسایی کنند.فرمانده انتظامی کرمانشاه تصریح 
کرد: ماموران در ادامه با انجام اقدامات اطالعاتی، سارقان را در حین سرقت 
و موبایل قاپی دســتگیر کردند.وی خاطرنشــان کرد: متهمان در تحقیقات 
پلیســی به ۲۵ فقره سرقت گوشــی تلفن همراه و موبایل قاپی اقرار کردند.
فرمانده انتظامی کرمانشــاه در پایان با بیان اینکه پلیس با اشراف اطالعاتی 
اجازه عرض اندام به مجرمان را نخواهد داد از شهروندان خواست به محض 
مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک مراتب به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 

اطالع دهند.

مغزهای قاچاق به مقصد نمی رسند
حرفه ای بودند و از نوع مخفی کاری شــان مشخص بود که احتماال بارها 
و بارها با این شــگرد اقدام به جابه جایی کاالی قاچاق کرده اند. اما با گرفتار 
شــدن در چنگال قانون حاال باید به دنبال مفری برای نجات خود باشــند.
به گزارش رکنا، متهم این پرونده با انبوهی از مغزهای بادام و پســته که با 
شــگردی خاص درون یک تریلی مخفی کرده بود، وارد محورهای بردسکن 
شــد تا به مقصد نامعلومی برود. این خودرو در ســه راهی درونه به ایست و 
بازرســی پلیس رســید و با این تصور که به راحتی می تواند از این ایستگاه 
نیز بگذرد، برای نشان دادن مدارک از خودرواش پیاده شد. اما مأموران این 
خودرو مشــکوک را متوقف کردند تا بازرسی های مرسوم از آن انجام شود.
بازرســی های تخصصی از تریلی منجر به ظن مأموران شد و در بررسی های 
بیشــتر متوجه شدند که کاســه ای زیر نیم کاسه راننده اســت. نتیجه این 
بازرســی ها منجر به کشــف ۵هزارو ۸۵۰کیلوگرم مغز بادام و ۲هزار کیلو 

مغز فندق شد.
وقتی مأموران از راننده درخواســت مدارک قانونی کردند، او نتوانســت 
مدرکی نشــان دهد که به صورت قانونی در حــال جابه جایی این حجم از 
مواد خوراکی اســت. وقتی قاچاق بودن این محموله مســجل شد، اقدامات 
کارشناســان اقتصادی آغــاز و ارزش ریالی این محمولــه ۲۳میلیارد ریال 
تخمین زده شــد. تنها متهم این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.

بازداشت سارق حرفه ای با 4 میلیارد 
وسایل سرقتی در جیرفت

سرپرســت فرماندهی انتظامی جیرفت از دستگیری سارق اماکن دولتی 
و خصوصی با کشــف چهار میلیارد ریال اموال ســرقتی در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ عزت اهلل عبدلی نســب افــزود: در پی وقوع 
ســرقت از اماکن دولتی و خصوصی حوزه پاســگاه انتظامی حســین آباد 
شهرســتان جیرفت موضوع در دســتور کار ماموران قرار گرفت.وی اظهار 
داشت: در اجرای این ماموریت، ماموران پاسگاه انتظامی حسین آباد پس از 
بررسی های اطالعاتی سارق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک 
عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دســتگیر کردند.سرهنگ عبدلی 
نسب تصریح کرد: اموال سرقتی شامل اسپیلت، یخچال فریزر ، آب گرمکن، 
سنگ فرز، دریل ، لوله واتصاالت آب رسانی، کود شیمیایی و ترانس جوش 
به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.وی ادامه داد: در این رابطه ۲ دستگاه 
خــودرو توقیف و متهم پس از تشــکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی 
تحویل مرجع قضایی شد.سرپرست فرماندهی انتظامی جیرفت به شهروندان 
توصیه کرد: بی توجهی به توصیه های پلیسی و کوتاهی در استفاده از وسایل 
حفاظتی برای نگهداری از اموال از عواملی است که زمینه ساز وقوع سرقت 
و الزم اســت شهروندان در پیشگیری از سرقت بیش از پیش، این توصیه ها 

را مورد توجه قرار دهند.

اخبار کوتاه

شباهت مرد میانســال به یکی از متهمان پرونده قتل در 
بهشت سکینه کرج و هوشیاری بازپرس جنایی باعث شد تا 
سومین متهم تحت تعقیب پرونده در دادسرای جنایی تهران 
دستگیر شود.به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از ۲۸ 
آذر سال ۹۹ و بدنبال درگیری مرگبار در بهشت سکینه کرج 
آغاز شد. در تحقیقاتی که از سوی تیم جنایی صورت گرفت، 
مشخص شد در مراســم چهلم یکی از متوفیان چندین نفر 
از افراد حاضر در محل بر ســر موضوعی باهم درگیر شده و 
درنهایت ۲ برادر و پدرشــان با ضربه چاقو، مرد ۴۸ ساله ای 
به نام هومن را به قتل رســاندند. پس از این ماجرا بالفاصله 
پرونده ای در دادسرای کرج تشکیل شد و دستگیری متهمان 
در دستور کار قرار گرفت.با شناسایی هویت متهمان، مأموران 
راهی محل زندگی آنها شده، اما بررسی ها نشان می داد که این 

پدر و دو پسرش بعد از قتل متواری شده اند. تحقیقات برای 
دستگیری متهمان ادامه داشــت تا اینکه کارآگاهان جنایی 
کرج موفق شدند رد متهمان را در یکی از محله های پایتخت 
به دست بیاورند. بنابراین کارآگاهان پلیس کرج راهی تهران 
شده و پس از هماهنگی های قضایی با بازپرس محمد وهابی 
راهی مخفیگاه آنها شــده و دو برادر را بازداشــت کردند. دو 
برادر زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفتند، مدعی 
شــدند هرچند در نزاع مرگبار حضور داشتند اما عامل اصلی 
قتل شخص دیگری است و آنها بی گناه هستند.از آنجایی که 
محــل وقوع حادثه در کرج بود بازپــرس جنایی پرونده را با 
صدور قرار عدم صالحیت به دادســرای کرج فرستاد اما قبل 

از اینکه پرونده و متهمان در اختیار مأمور بدرقه قرار بگیرند 
بازپرس جنایی تهران متوجه صدای مرد میانسالی شد که به 
دفتر شــعبه مراجعه کرده و در خصوص این دو برادر کرجی 
سؤاالتی می پرسید. مرد میانسال مدعی بود که یکی از اقوام 
آنهاســت و با اطالع از ماجرای دستگیری به شعبه مراجعه 
کرده تا از سرنوشتشان باخبر شود.اما کنجکاوی مرد میانسال 
و شــباهت عجیب او به یکی از متهمان این احتمال را برای 
بازپرس جنایی مطرح کرد که وی سومین متهم فراری پرونده 
و پدر این دو برادر اســت.بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور 
بازداشــت او را صادر کرد و مرد میانسال که دستش رو شده 
بود لب به اعتراف گشود و گفت: من پدر این دو پسر هستم. 

مقتول از اقوام دورمان بود و با یکی از پسرهایم اختالف داشت 
و با هم درگیری لفظی داشــتند.این اختالف ادامه داشت تا 
اینکه یکی از اقوام مشــترکمان فوت کرد و وقتی به مجلس 
ختم او رفتیم بین پســرانم و مقتول درگیری رخ داد اما آن 
روز درگیری با وســاطت اطرافیان تمام شــد، ولی روزی که 
برای مراســم چهلم مرحوم به بهشت سکینه رفتیم با دیدن 
مقتول دوباره دعوا باال گرفت اما نمی دانم در این درگیری چه 
کسی به او چاقو زد، چون ما با مقتول اختالف داشتیم و دعوا 
از ســوی ما راه افتاده بود، ترسیدیم قتل به گردن ما بیفتد 
و فرار کردیم.با دستگیری ســومین متهم پرونده، قرار عدم 
صالحیت از ســوی بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی 
پایتخت صادر شــد و تحقیقات در این خصوص در دادسرای 

کرج ادامه دارد.

جنایت خونین پدر و 2 پسر در گورستان بهشت سکینه

رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و دستگیری 
میوه فروش دوره گردی خبر داد که با کپی کارت های بانکی 
مشتریان خود، حساب بانکی آنان را خالی می کرد.به گزارش 
رکنا، سرهنگ کارآگاه علی حسینی، رئیس پلیس فتا استان 
خوزســتان در خصوص این خبر گفت: با مراجعه تعدادی 
شــاکی و ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر برداشت غیرمجاز از 
حســاب آنها، پرونده اولیه تشکیل و رسیدگی به موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
ســرهنگ حســینی افزود: در برابر اظهارات شــکات و 
بررســی های اولیه مشــخص شــد که بیش از ۵ میلیارد 

ریال از حســاب مالباخته گان  ســرقت شده است. در ادامه 
تحقیقات، کارشناسان پلیس فتا با بهره گیری از روش های 
نوین کشف جرایم سایبری ، دریافتند کارت همه مالباختگان 
اســکیم)کپی( شــده و همه مالباختگان از یک میوه فروش 
دوره گرد خرید انجــام داده اند. در تحقیقات تکمیلی متهم 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضایــی طی یک عملیات 
غافلگیرانــه در مخفی گاه خود دســتگیر و بــه پلیس فتا 
منتقل شــد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متهم پس از 

مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط 
کارشناسان پلیس فتا به سرقت از تعدادی از مشتریان خود 
با این روش اعتراف کرد. که برابر بررسی های به عمل آمده 
۳۸ نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند. این مقام مسئول 
توضیح داد: اســکیمر قطعه ای الکترونیکی اســت شبیه به 
کارتخوان که کالهبرداران ) عموما در پوشــش فروشندگان 
دوره گــرد ( از آن برای کپی کــردن اطالعات کارت بانکی 
افراد و به سرقت بردن موجودی آنها استفاده می کنند، لذا به 

شهروندان توصیه می شود که تا حد امکان خریدهای خود را 
از فروشگاه های معتبر انجام داده و هنگام استفاده از دستگاه 
کارتخوان ضمن خودداری از اعالم رمز به فروشنده، عملیات 
پرداخــت را شــخصاً انجام دهند.رئیس پلیس فتا اســتان 
خوزستان در پایان از معرفی متهم به دادسرا جهت تکمیل 
مراحل قانونی خبر داد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مجرمانه، مراتب را از طریق  ســایت پلیس فتا 
به نشــانی www.cyberpolice.ir و یا تماس با شماره 
۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا اطالع رسانی 

کنند.

میوه فروش دوره گرد در خوزستان 38 نفر را بی پول کرد 


