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کارگــر خیاطــی در درگیری با همــکار خود در 
خیابان خیام دســت بــه قتل زد.به گــزارش رکنا، 
رسیدگی به پرونده قتل کارگر جوان کارگاه خیاطی 
واقع در خیابان خیام روز یکشــنبه در دســتور کار 
ساســان غالمی باز پرس کشــیک قتل پایتخت قرار 
گرفت.در بررسی های ابتدایی مشخص شد مقتول در 
جریــان درگیری با یکی دیگر از کارگران جان باخته 
است. به این ترتیب متهم به قتل شناسایی و دستگیر 

شــد و به قتــل همکار خود اعتراف کــرد و گفت: از 
مدتــی قبل به دلیل اختالفتی کــه در جریان کار با 

مقتول پیدا کرده بودم با هم درگیری داشتیم.
روز حادثه مجددا با هم بحثمان شد و باهم گالویز 
شدیم. ســپس من گردن او را با یک دست گرفته و 
فشــار دادم که یکدفعه او روی زمین افتاد.در حالیکه 
بــه نظر می رســد علت تامه فوت شکســتگی گردن 

می باشد. 

شــرور تهرانی بخاطر چشم در چشم شدن با یکی 
از همسایه هایشــان در خیابان کمیل دســت به قتل 
زد. بــه گزارش رکنا، روز یکشــنبه در گیری اراذل و 
اوباش با یکی از ساکنین محله کمیل تهران منجر به 
قتل این جوان شــد.بالفاصله ساسان قالمی باز پرس 
کشــیک قتل پایتخت به همراه تیم جنایی در محل 
حادثه حاضر شــده و تحقیقات خودرا آغاز کرده و در 
بررسی ها مشخص شد درگیری بر سر مسائل پیش پا 

افتاده ای از جمله چشم در چشم شدن رخ داده بود.
در جریان درگیری متهم به قتل با شیشــه شکسته 
شــده ضرباتی به مقتول وارد کرده بود که خیلی زود 
کارآگاهان با توجه به شناســایی عامل جنایت خیلی 
زود و در عملیاتی غافلگیرانه قاتل جوان را دســتگیر 
کردند.بنا بر این گــزارش، تحقیقات در خصوص این 
پرونده در شــعبه سوم دادســرای جنایی تهران در 

جریان است.

قتل مرد تهرانی با ضربات شیشه شرور محله کمیل کارگر جوان گردن همکارش را شکست

معــاون فرهنگــی اجتماعی پلیــس فتا فراجــا درباره 
پیامک های تبلیغاتی برای اســتفاده از اینترنت استارلینک 
هشــدار داد و گفت: این تبلیغــات و پیامک ها صرفا برای 
کالهبرداری است.ســرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی 
اجتماعــی پلیس فتا فراجا در گفت و گــو با خبرنگار ایلنا 
درباره تبلیغاتی که درخصوص اینترنت استارلینک می شود، 
گفت: طبق رصدهای انجام شده مشخص شد، برخی افراد 
در کانال های تلگرام و اینیســتاگرام در حال تبلیغ اینترنت 
اســتارلینک هســتند.وی ادامه داد: این افراد لینک هایی 
برای ثبت نام یا ایجاد دسترســی بــه اینترنت ماهواره ای یا 
استارلینک ارسال کرده و مدعی هستند با نصب این نرم افزار 
افــراد می توانندد از اینترنت ماهواره ای بهره مند شــوند. در 
حالی که این لینک ها صرفا پوششی برای کالهبرداری است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: در 
این روش کالهبرداران با ارســال لینک های آلوده و ترغیب 
افراد به کلیک بر روی آن به اطالعات گوشــی تلفن همراه 
متقاضیان دسترســی یافته و در ادامه اقدام به خالی کردن 
حساب بانکی آنها می کنند.سرهنگ پاشایی تاکید کرد: همه 

این ادعاها کذب و دروغ اســت. هر نوع اینترنت ماهواره ای 
مانند اســتارلینک نیاز به امکانات و تجهیزات فنی دارد که 
در کشــور ما فعال وجود ندارد و همه این لینک هایی که در 
این باره تبلیغ می شود لینک آلوده است.وی ادامه داد: وقتی 
افراد این لینک ها را در گوشی تلفن همراه خود باز می کنند 
ماننــد کالهبرداری هایی که در خصوص ســامانه ثنا انجام 
می شود، این پیامک ها عمل کرده و با همان شیوه و صرفا با 
تغییر اسم از همان روش برای کالهبرداری استفاده می شود.
معــاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه 
کارشناســان اینترنتی که خارج از مرزهای آبی هم هستند 
در این زمینه هشدار داده اند که مردم مراقب کالهبرداران 
باشند، تصریح کرد: برخی تبلیغات مبنی بر نصب نرم افزار 
یا اســتفاده از آخرین مدل گوشی در بازار می توانند از این 
ماهواره بهره مند شوند، کذب بوده و صرفا برای کالهبرداری 
است. سرهنگ پاشایی خاطرنشــان کرد: شهروندان توجه 
داشــته باشند که به هیچ عنوان به تبلیغات مطرح شده در 
فضای مجازی توجه نکــرده و از کلیک بر روی لینک های 

ناشناس خودداری کنند.

مرگ مــرد جوان پس از خوردن مشــروبات الکلی در 
میهمانی دوســتانه ســناریوی یک پرونده جنایی را پیش 
روی پلیــس تهران قرار داد.به گــزارش رکنا، مرد جوانی 
بخاطر مصرف مشــروبات الکلی در یکی از بیمارستان های 

تهران جان خود را از دست داد.
درحالیکه تیم پزشــکی و کادر درمان بیمارستان مرگ 
وی را مشکوک تشخیص داده بودند، بنابراین رسیدگی به 

موضوع در دستور کار ساسان غالمی باز پرس کشیک قتل 
پایتخت قرار گرفت.در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد 
که متوفی در شب حادثه توسط دو نفر از دوستان خود به 
آپارتمانی واقع در محله پونک تهران دعوت شــده بود، که 

درجریان این مهمانی هر 3 نفر اقدام به شــرب خمر کرده 
اما یکی از آنها پس از خوردن مشروبات الکلی جان خود را 
از دست داده اما 2 دوست او که در میهمانی حضور داشتند 

سالم می باشند.

با توجه به اینکه احتمال مســموم بودن مشروب داده 
می شود بازپرس پرونده دستور بازداشت 2 دوست متوفی 

را صادر کرد.
بنــا بر این گزارش، تحقیقات از این افراد برای روشــن 
شــدن حقیقت ماجرا در دســتور کار قضایی ادامه دارد و 
جسد مرد جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی 

منتقل شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشــاره 
به فعالیت شبانه روزی اداره »رسیدگی به امور 
مفقودشــدگان« از افزایش کشف پرونده های 
مفقودی نســبت به ســال گذشــته خبر داد.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
با اشــاره به اینکه پلیس آگاهی وظیفه کشف 
جــرم را برعهده دارد، گفــت: مهمترین کاری 
که انجام می دهیم، کشــف دقیق است که در 
پیشگیری از وقوع جرم نیز موثر است. همچنین 
ما در کاهش وقوع جرم تا کشف آن اقداماتی را 
انجام داده ایم.وی درباره تیم های واکنش سریع 

ادامه داد: در بحث ســرقت موبایل با توجه به 
اینکه یکی از مهمترین دغدغه های مردم است 
تیم های واکنش ســریع را راه اندازی کردیم.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشــان 
کرد: این تیم ها سیستم های الزم و اکیپ های 
عملیاتی را در اختیــار دارند و به محض اعالم 
ســرقت موبایل، بالفاصله به همــکاران اعالم 
می شــود و کارهای فنی صــورت می گیرد و 
همکاران ما نیز در اســرع وقت در محل وقوع 

جرم حاضر می شــوند و اقدامات الزم را انجام 
می دهند. همکاران ما در ســطح شهر در حال 
گشــت زنی هســتند و بعد از اعالم سرقت به 
صورت آنالین به این افراد اطالع داده می شود و 
این افراد در کمترین زمان ممکن در محل وقوع 
جرم حاضر می شوند.سرهنگ ولیپور گودرزی 
دربــاره اداره مفقودین تصریح کــرد: یکی از 
معضالتی که در بحث پرونده های فقدانی وجود 
داشــت، مراجعه به پایگاه های مختلف بود، از 

همین رو اداره ای را در پلیس آگاهی مرکز برای 
رســیدگی به پرونده های مفقودین راه اندازی 
کردیم و همه پرونده هــای مفقودی در تهران 
بزرگ در این اداره بررســی می شــود تا مردم 
در خصــوص پرونده های مفقودی ســرگردان 
پایگاه های مختلف نشوند.وی خاطرنشان کرد: 
این اداره به صورت شبانه روزی فعالیت می کند. 
در مــوارد مفقودی هر چه زودتــر خانواده به 
پلیس اطالع رســانی کند ما سریعتر می توانیم 

اقدامات مان را انجام دهیم.رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ یادآور شد: تعداد کشف پرونده های 
مفقودی نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
است. بحث پرونده های فقدانی از اولویت های ما 
اســت و به سرعت در دستور کار قرار می گیرد 
تا خدای نکرده پرونده های مشکوک به جنایت 
به وجود نیایــد و زودتر بتوانیــم افراد مفقود 
شده را به خانواده بازگردانیم.به گفته سرهنگ 
گودرزی مقابله با سرقت منازل از اولویت های 
پلیس آگاهی اســت و در این زمینه نیز برنامه 
ریزی هایــی صورت گرفته و مقابله با ســرقت 

منازل به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن و ۸۹ کیلوگرم انواع 
مواد افیونی طی 2 عملیات در مرز های جنوب شرق کشور خبر 
داد.سردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: در راستای کنترل و 
مراقبــت از مرز ها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر 
در طول نوار مرزی، مرزداران استان سیستان و بلوچستان از 
فعالیت باند بزرگ قاچــاق موادمخدر در منطقه مرزی جالق 
شهرستان سراوان مطلع شدند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی 
و تشــدید اقدامات کنترلــی، موضوع را به صــورت ویژه در 

دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: با انجام اقدامات گسترده 
اطالعاتی مســیر های احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین 
زمان برنامه ریزی شــده جهت انتقــال محموله موادمخدر به 
عمق کشور مشخص شد و مرزداران دالور هنگ مرزی سراوان 
در غالب چندین تیم پوششــی و عملیاتی به همراه سربازان 
گمنام امام زمان به منطقه شناسایی شده اعزام شدند.فرمانده 

مرزبانی فراجا ادامه داد: مأموران پس از مشاهده قاچاقچیان با 
آنان به صورت مســلحانه درگیر و موفق به کشف مقدار ۸۰۷ 
کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک، ۱2۵ کیلو و 3۰۰ گرم حشیش جمعا 
به وزن تقریبی ۹33 کیلو و 2۰۰ گرم انواع موادمخدر شدند.

سردار گودرزی با اشــاره به یک عملیات موفقیت آمیز دیگر 
توسط مرزبانان هنگ مرزی زابل تصریح کرد: پس از چندین 

شبانه روز کار اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی، مرزبانان هنگ 
مرزی زابل موفق شــدند با زمینگیر کردن قاچاقچیان مقدار 
۱۵۶ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.وی با بیان اینکه شناسایی 
و دستگیری متهمان پرونده در دستور کار مأموران قرار دارد، 
گفــت: مبارزه با پدیده شــوم موادمخدر با جدیت از ســوی 
مرزبانی دنبال می شود و با توجه به نقش بی بدیل مرزنشینان 
در دستاورد های مرزبانی، ضروری است همکاری های آنان در 

این زمینه بیش از گذشته با ماموران تداوم یابد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد

کالهبرداریازطریقارسالپیامکبرایدریافتاینترنتماهوارهای

مرگ معمایی جوان تهرانی در بزم مستانه 2 دوست 

افزایش کشف پرونده های مفقودی نسبت به سال گذشته

کشف بیش از یک تن مواد افیونی در مرز های جنوب شرق

تصادف مرگبار در خیابان رشید
یک پاکبان منطقه ۸ تهران که مشغول رفت و روب خیابان برود، بر اثر تصادف 
فوت شد.به گزارشرکنا؛ حمزه حمدالهی کارگر خدمت شهری شهرداری منطقه 
۸ با بیش از 2۰ ســال سابقه خدمت متولد سال ۱3۴3 بود . او ساکن منطقه ۴ 
تهران در خیابان هنگام اســت و دارای 2 فرزند دختر است.او بامداد 2۵ شهریور 
۱۴۰۱ هنگامی که مشــغول رفت و روب خیابان رشــید )ناحیه یک( بود، بر اثر 

تصادف از دنیا رفت.

بازداشت 2 مرد که محموله ممنوعه داشتند 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از دســتگیری 2 ســوداگر مرگ و 
کشــف ۹۸ کیلو حشــیش در جنوب تهران خبر داد.به گزارش رکنا: سرهنگ 
»ضرغام آذین« در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای 
طرح های قاطع و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، ماموران عملیات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران با تسلط اطالعاتی از محل دپوی مواد مخدر در جنوب 
تهران مطلع شدند.وی افزود: در این ارتباط ماموران این پلیس با انجام اقدامات 
تخصصی محل  دقیق دپوی مواد مخدر را شناسایی و پس هماهنگی های قضائی 
طی عملیاتی ضمن دستگیری 2 قاچاقچی ، ۹۸ کیلو حشیش و 2۰۰ گرم تریاک 
کشــف کردند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهــران گفت: متهمان پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف موتور های سنگین قاچاق میلیاردی در چالوس
فرمانده انتظامی شهرســتان چالوس از کشف 3 دستگاه موتور سنگین فاقد 
مدارک به ارزش 2۰ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ علی اکبر خسروی گفت: در 
راستای اجری طرح مبارزه باقاچاق کاال و ارز و در پی کسب خبری مبنی بر تردد 
سه دستگاه موتورسیکلت قاچاق در آزاده راه شهرستان چالوس و اجرای حرکات 
نمایشی و خطرناک موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرارگرفت.وی 
افزود: ماموران پلیس آگاهی در اقدامی عملیاتی موفق شــدند 3 دستگاه موتور 
سنگین فاقد مدارک غیرمجاز و قاچاق را توقیف کنند.فرمانده انتظامی شهرستان 
چالوس با اشــاره به این که موتورسیکلت های توقیفی فاقد هرگونه مدارک بوده 
است، گفت: موتور های سنگین به پارکینگ منتقل و راکبان آن همه اهل وسا کن 
استان تهران بودند.سرهنگ خسروی ارزش ریالی موتورسیکلت های قاچاق کشف 
شــده را بالغ بر 2۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از شــهروندان خواست در صورت 
اطالع از هرگونه ترددو فعالیت های اقتصادی غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، 

موضوع را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

تعقیب و گریز سارق حرفه ای در جاده ساوه 
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: سارق فراری سابقه دار با سرعت عمل 
و هوشیاری پلیس ساوه دستگیر شــد.به گزارش رکنا، این سارق دارای ۷ فقره 

سابقه زندان در جرائم کیفری دارد.

بازداشت مرد کرجی که با فیلم های
غیر اخالقی ترویج فساد می کرد

رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: کاربری که با انتشار محتوای غیراخالقی 
در فضای مجازی اقدام به ترویج فســاد می کرد بازداشــت شد.به گزارش رکنا؛ 
سرهنگ رســول جلیلیان گفت: با دریافت گزارش های رسیده و پایش مأموران 
پلیس فتا مشــخص شــد که فردی در اســتان البرز در فضای مجازی اقدام به 
بارگذاری محتوای غیراخالقی و ترویج فســاد می کند.وی بیان کرد: کارشناسان 
پلیس فتای اســتان البرز با استفاده از روش های فنی این کاربر را شناسایی و با 
حکم قضائی احضار کردند.رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه این متهم 
در ابتدا منکر اتهامات خود می شد، تصریح کرد: متهم با ارائه مستندات و شواهد 
متقن مجبور به اعتراف به جرایم خود شد.وی متذکر شد: متهم برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

قتل فجیع مرد تبریزی در پارک ارم 
فــردی که بامداد روز جمعه مردی ۴۰ ســاله را در پــارک ارم تبریز به طرز 
فجیعانه به قتل رســانده و متواری شــده بود، در کم تر از ۴۸ ســاعت توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز دســتگیر شد.به گزارش رکنا از تبریز ، بامداد روز 
جمعه بود که گزارش کشف جسد خونین مردی ۴۰ ساله در پارک ارم تبریز به 
کارآگاهان تیم جنایی پلیس آگاهی تبریز مخابره و آنان بالفاصله برای بررســی 
صحنه جرم و کشف رمز و راز علت این حادثه شبانه عازم محل جنایت شدند.اما 
تا رســیدن کارآگاهان، متهم و همدست وی که مقتول را با ضربات متعدد چاقو 
از پــای درآورده بودند، پیکر غرق در خون وی را رها و از صحنه جنایت متواری 
می شــوند و برای سرپوش گذاشتن بر این قتل فجیع خود، طوری صحنه سازی 
کرده بودند که انگار مقتول، ضربات متعدد چاقو به خود زده و چاقو در دست در 
کام مرگ فرو رفته است.اما هوشیاری کارآگاهان مانع از پیشبرد نقشه آنان شد؛ 
کارآگاهان تحقیقات وسیع خود را برای پیدا شدن ردی از این جنایت آغاز کرده و 
موفق شدند مخفیگاه متهم و همدست وی را در شهر جدید سهند کشف و در کم 
تر از ۴۸ ســاعت آنان را دستگیر کنند.بنا براین گزارش، متهمان برای تحقیقات 
بیشتر و افشای راز انگیزه شان برای قتل مرد جوان در اختیار کارآگاهان پلیس 

آگاهی تبریز قرار گرفته اند.

انهدام باند شرکت های هرمی در رودسر 
فرمانده انتظامی گیالن از شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از اعضای یک شرکت 
هرمی در شهرستان رودسر خبر داد.به گزارش رکنا؛ سردار عزیزاله ملکی گفت: با 
دریافت خبری مبنی بر فعالیت شرکت هرمی در یکی از روستاهای بخش کالچای 
شهرستان رودسر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به 
اینکه با تحقیقات صحت موضوع برای پلیس محرز و محل فعالیت اعضای این باند 
که در یک خانه بود، مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی 
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.فرمانده انتظامی گیالن از دستگیری ۱۵ نفر 
از اعضای این شــرکت هرمی و کشف ۱۸ جلد کتاب و جزوه آموزشی و همچنین 
۴۵۰ برگه عضوگیری در بازرسی از این مکان خبر داد و گفت: متهمان با تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

2 مدیر متخلف سر دولت دوبله کاله می گذاشتند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی اســتان قزوین از کشــف یک فقره تخلف در 
معامالت یکی از دســتگاه های دولتی اســتان قزوین به ارزش ۱۴ میلیارد ریال 
خبر داد.به گزارش رکنا از قزوین؛ سرهنگ مهدی حاجیان راد در این باره اظهار 
داشــت: در راســتای مقابله با جرائم اقتصادی و در پی تعامالت صورت گرفته و 
کسب اخبار و اطالعات از منابع خبری مبنی بر اینکه 2 تن از مدیران دولتی در 
یکــی از ادارات دولتی اقدام به تقلب در معامله و فروش تجهیزات کرده اند، لذا 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.وی افزود: 
مأموران با شناســایی و تحقیقات تکمیلی دریافتند که این دو مدیر دولتی اقدام 
به فروش مجدد تجهیزات خریداری شده توسط شرکت با قیمت 3 برابری کرده 
اند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با بیان اینکه کارشناسان مربوطه 
میزان خسارات وارده به بیت المال را مبلغ ۱۴ میلیارد ریال اعالم داشتند، تصریح 
کرد: در این رابطه 2 تن از مدیران این ارگان دولتی دســتگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.سرهنگ حاجیان 
راد در پایان از شهروندان خواست، درصورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در 
قالب جرائم اقتصادی، احتکار کاال و یا تهیه و توزیع کاالهای قاچاق توسط افراد 
سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به 

شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

۵ کشته در درگیری مسلحانه پلیس برزیل با قاچاقچیان
مقامــات پلیس برزیل اعالم کردنــد: در پی وقوع تیرانــدازی بین پلیس و 
قاچاقچیان مواد مخدر در »ریو دو ژانیرو«، دستکم پنج نفر کشته و سه نفر دیگر 
نیز زخمی شدند.به گزارش ایسنا، به گفته مقامات پلیس برزیل، این افراد مظنون 
به قاچاق مواد مخدر بوده اند.این درگیری پس از آن رخ داده که ســرویس های 
اطالعاتی پلیس ریو مطلع شدند که گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند 
به یک جناح رقیب حمله کنند.به گفته مقامات پلیس محلی، پس از تیراندازی 
2۶ نفر دستگیر شده اند. همچنین یک نارنجک، یک تن ماری جوآنا و 2۰ دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت مسروقه نیز کشف و ضبط شده است.به گزارش خبرگزاری 
شینهوا، در پی وقوع این تیراندازی، 3۵ مدرسه، چهار مرکز بهداشتی و درمانی و 

یک محوطه دانشگاهی بسته شده است.

اخبار کوتاه

مــرد جوان با حضور در دادســرای امور جنایی تهران 
ادعای قتــل اعضای یک خانواده را پیــش روی بازپرس 
جنایی گذاشــت.به گزارش رکنا؛ فردی با مراجعه به اداره 
دهم پلیس آگاهــی تهران به ۵ فقره قتــل عمدی اقرار 
کرد.این مرد میانســال در اعترافات خود اظهار داشت:« 
از مدتی قبل با عده ای از آشــنایان خــود اختالف پیدا 
کــردم و از آنها کینه به دل گرفتم. برای همین آنها را به 
قتل رســانده و اجسادشان را در کانال آبی حوالی خیابان 

رازی رها کردم.«بنا بر اعترافات این فرد با دستور ساسان 
غالمی بازپرس کشــیک قتل تهران تفحص برای کشــف 
اجساد آغاز شد اما با توجه به گفته های تناقض گویی های 
متهــم احتمال می رود که او به نوعی اختالل روحی دچار 

بوده و اعترافات او بر مبنای حقیقت نباشد.
بنا بر این گــزارش، تحقیقات بــرای صحت حرفهای 
این مرد در دستور کار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

ســارق حرفه ای شهرســتان ری با بیــش از 2۰ فقره 
سرقت دستگیر شد.

به گــزارش رکنا: فرمانده انتظامی شهرســتان ری از 
دستگیری سارق حرفه ای لوازم خودرو با 2۰ فقره سرقت 
در این شهرستان، خبر داد.سرهنگ »دوستعلی جلیلیان 
» اظهار داشــت: در پی چند فقره سرقت از لوازم خودرو 
در محله ســیزده آبان موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مامــوران پلیس کالنتری این محــل قرار گرفت.وی 

افزود: ماموران با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی موفق 
به شناســایی یک ســارق حرفه ای لوازم خودرو شدند و 
پس از هماهنگی قضائــی و در عملیات غافلگیرانه متهم 
را در مخفیگاهش دســتگیر و به کالنتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری در ادامه بیان داشــت: 
متهم در بازجویی های تخصصی پلیس به2۰فقره سرقت 
ازخودروهای ســواری اعتراف و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی گردید.

غافلگیری سارق حرفه ای در خانه اش اعتراف عجیب مرد تهرانی به ۵ قتل 

فرمانده انتظامی زرند از دستگیری ۶ سارق 
زورگیر شرکت های خصوصی این شهرستان و 
مرکز استان در عملیات ماموران پلیس آگاهی 
خبر داد.به گزارش رکنا؛ ســرهنگ صمداهلل 
ترابی افــزود: ماموران پلیــس آگاهی در پی 
اعالم ســرقت از کارخانه آســفالت شهرداری 
زرند بــه ارزش ۱۰ میلیارد ریال، ضمن انجام 
تحقیقــات میدانــی و اقدامــات اطالعاتی از 
مخفی شــدن ســارقان در یکی از نقاط شهر 

کرمان مطلع شدند.
وی اظهار داشــت: مامــوران با هماهنگی 
دســتگاه قضایی در یک عملیــات ضربتی ۶ 
سارق را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای 
آنان تعدادی چاقو، شمشیر، کپسول هوا برش 
و مقداری سیم برق مسروقه را کشف کردند.

سرهنگ ترابی بیان داشــت: این متهمان در 
بازجویی های انجام شــده به انجام سرقت از 
کارخانه آسفالت و همچنین 2 مورد زورگیری 
دیگــر در شهرســتان های زرنــد و کرمان با 
ســرقت اموالی بــه ارزش ۹ میلیارد ریال نیز 

اعتراف کردند.
فرمانــده انتظامی زرند با اشــاره به اینکه 
ســارقان همگی از اتباع افغانی بودند و با سه 
دســتگاه خودروی پژو تقویت شده و دودزا به 
صورت شبانه و با تهدید سالح سرد به نگهبان 
شرکت ها و اماکن خصوصی حمله ور می شدند 
و پس از بســتن دســت و پای آنان اقدام به 
ســرقت می کردند تصریح کرد: این سارقان با 

دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان نیز از 
اجرای چهار طرح مبارزه با ســرقت و کشف 
۱۵۱ فقره سرقت و دستگیری 3۵ سارق خبر 
داد.سرهنگ یداهلل حسن پور افزود: چهار طرح 
طی شهریور ماه سال جاری در راستای اجرای 
طرح های ضربتی مبارزه با سرقت و شناسایی 
و دستگیری سارقان، به مرحله اجرا درآمد.وی 
عنوان کرد: با انجام اقدامات پلیسی و اشرافیت 
اطالعاتی گسترده در اجرای این طرح ها، 3۴ 
فقره سرقت موتورســیکلت، ۴۴ فقره سرقت 
منزل، ۹ فقره سرقت اماکن دولتی، 32 فقره 
ســرقت اماکن خصوصی و 32 فقــره لوازم، 

قطعــات و محتویات داخل خودرو کشــف و 
3۵ سارق دستگیر شدند.رئیس پلیس آگاهی 
اســتان کرمان تصریح کرد: روند شناســایی 
مالباختگان و تحویل اموال مســروقه به آنان 

در حال انجام است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
همچنین از دستگیری پنج نفر از عامالن نزاع 
و درگیری دسته جمعی بخش ماهان در کمتر 

از 2 ساعت در شهرستان کرمان، خبر داد.
ســرهنگ مهدی پور امینایی در تشــریح 
جزییات این خبر اظهار داشــت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره نزاع درگیری و دســته جمعی واقع 

در یکــی از محالت بخش ماهــان، بالفاصله 
ماموران انتظامی به محل اعزام شــدند.وی با 
اشاره به نقص عضو یکی از طرفین در این نزاع 
خیابانی، افزود: ماموران انتظامی بخش ماهان 
با اقدامات اطالعاتی و پلیسی موفق شدند در 
کمتر از 2 ساعت محل اختفای سایر عاملین 
نزاع و درگیری را که قبل از حضور ماموران از 
صحنه متواری شــده بودند در یکی از مناطق 
حاشیه ای شــهر کرمان شناســایی و آنان را 
در یــک عملیات غافلگیرانه دســتگیر کنند.

ســرهنگ پورامینایی علت درگیری را حالت 
غیرعــادی چند جوان عنــوان و تصریح کرد: 
افرادی که بخواهند با قــدرت نمایی، امنیت 
و آرامش شــهروندان را به مخاطره بیندازند با 

برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

انهدام باند خارجی زورگیری در شرکت های خصوصی 

سارق خشــن که یک خانم دکتر را در خیابان ولنجک 
بــا روش خفه کردن هدف ســرقت قرار داده بود توســط 
کارآگاهان اداره آگاهی دســتگیر شــد.به گــزارش رکنا، 
چند هفته قبل فیلم زورگیری و ســرقت از زنی جوان در 
پیاده رو خیابان ولنجک در فضای مجازی منتشــر شــد 
که بازخوردهای زیادی به همراه داشــت. در این فیلم که 
دوربین های مداربسته ثبت کرده بودند زن جوانی در پیاده 
روی خلوت خیابان در حــال حرکت بود که مردی جوان 
با کالهی ســفید از پشت سر به وی نزدیک شد و در یک 
لحظه دســت راستش را دور گردن زن جوان حلقه و او را 
از زمین بلند کرد و چند متری عقب عقب با خود کشید تا 
اینکه زن جوان از هوش رفت.سارق بالفاصله کیف و تلفن 
همراه او را سرقت کرد و سوار بر موتورسیکلت همدستش 
کــه در خیابان منتظرش بــود از محل فرار کردند. پس از 
انتشار این فیلم و شکایت زن جوان که خود را دندانپزشک 
معرفی کرد کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی به دستور 
بازپرس علیرضا بهشــتی، تحقیقات برای شناسایی متهم 
را آغــاز کردنــد.در حالی که تحقیقات برای دســتگیری 
ســارق کاله سفید ادامه داشــت، کارآگاهان با دو شکایت 
مشــابه دیگر مواجه شــدند. یک خانم معلم و زن جوان 
دیگری به همین شــیوه و از ســوی مرد کاله سفید مورد 
خفتگیری و ســرقت کیف شــان قرار گرفته بودند. وقتی 

تصاویر دوربین های مداربســته اطراف محل خفتگیری ها 
مورد بازبینی قرار گرفت تصاویر متهم به دست آمد.با این 
احتمال که سارق کاله ســفید از متهمان سابقه دار اداره 
آگاهی باشد کارآگاهان به سراغ آلبوم متهمان اداره آگاهی 
رفته و در بررســی تصاویر به سارقی رسیدند که شباهت 
زیادی با متهم فراری داشت؛ سارقی که قبل از این به اتهام 
سرقت، گوشی قاپی و سرقت لوازم داخل خودرو بازداشت 
شــده بود.با شناسایی هویت متهم به نام بیژن، کارآگاهان 
دریافتند وی مدتی قبل به اتهام سرقت ضبط صوت خودرو 
بازداشــت شده است.بیژن پس از هماهنگی های قضایی با 
بازپرس شعبه دوم دادســرای ویژه سرقت، به اداره پنجم 
پلیس آگاهی پایتخت منتقل شــد. متهم 3۰ ساله گرچه 
ابتــدا منکر خفتگیری هایش بود، اما وقتی در برابر مدارک 
و شــواهد پلیســی قرار گرفت به ناچار به سرقت هایش با 
همدستی پسری ۱۸ ساله اعتراف کرد. بنابراین همدستش 
نیز بازداشت شد. سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی عنوان 
کرد: متهمان پس از انتقال بــه اداره پنجم پلیس آگاهی 
هدف تحقیقات قــرار گرفتند و در بررســی های ابتدایی 
به چندین فقره ســرقت با شــیوه و شــگرد ضرب و شتم 
شــدید مالباختگان در شمال و غرب تهران اعتراف کردند.

رئیــس پلیس آگاهــی پایتخت با بیان اینکــه خط قرمز 
پلیس آگاهی، امنیت شــهروندان است، خاطرنشان کرد: 
متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضایی برای 
کشــف جرایم احتمالی دیگر و شناسایی سایر شاکی ها در 
اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند و 
تحقیقات ادامه دارد.حدود ۷ سال از عمر 3۰ ساله اش را به 
خاطر ســرقت در زندان به سر برده و دو سال قبل نیز آزاد 
شده. خودش می گوید ورزشــکار است و به عنوان هافبک 
راست یکی از تیم های دســت یک فوتبال بازی می کرده، 
کوهنوردی هم می کند اما مدعی است به خاطر شرایط بد 

مالی دست به خفتگیری زده است.
چرا زندان بودی؟ به خاطر ســرقت اما دو سال قبل از 
زندان آزاد شــدم و آرایشگری می کردم، اما با ماهی 3 تا ۴ 
میلیون تومان نمی توانســتم زندگی ام را بگذرانم به همین 
دلیل دوباره به فکر ســرقت افتادم. اوایل ضبط و وســایل 
داخل خودروها را ســرقت می کردم امــا چون درآمدش 
خوب نبود و احتمال دســتگیری هم زیــاد بود آن را رها 
کردم و تصمیم گرفتم شــگرد سرقتم را تغییر دهم، اما در 
ســرقت ها باید از چاقو اســتفاده می کردم و با این موضوع 
مشکل داشتم می ترسیدم موقع سرقت درگیر و ناخواسته 

مرتکب قتل شوم. شگرد جدیدت برای سرقت چه بود؟ در 
اینستاگرام، فیلم هایی از سرقت های خارجی می دیدم. در 
این فیلم ها با شناسایی ســوژه ها در خیابان های خلوت از 
پشت سر به سمت سوژه می رفتند و با انداختن دست دور 
گردن آنها کیف قاپی هــا را انجام می دادند. من هم با این 

شیوه سرقت هایم را شروع کردم.
چند مورد خفتگیری کردید؟ با این شــیوه از ســه زن 
و یک مرد ســرقت کردم. کل سرقت یک دقیقه هم طول 
نمی کشــید. از کیف هــا چیز زیادی گیرمــان نیامد فقط 

گوشی هایشان را به مالخر فروختیم.
نقش همدستت چه بود؟ با موتور منتظر می ماند، وقتی 

من سرقت را تمام می کردم سوار شده و فرار می کردیم.
فکر نمی کردی با فشــاری که به گردن و گلوی ســوژه 
وارد می کردی خفه شود؟ یک بار تقریباً همین اتفاق افتاد. 
بعــد از خفتگیری، مالباخته بی هوش روی زمین افتاد، در 
گوشه ای کمین کردیم و منتظر ماندیم وقتی حالش بهتر 

شد فرار کردیم.
فیلــم صحنه خفتگیری ات را دیــده بودی؟ بله. حتی 
یکبار یکی از دوســتانم  گفت بیژن تویی  داری خفتگیری 
می کنی، گفتم نه شــبیه من است اما باورش نشد و گفت 
خودت هســتی. بعد از انتشــار فیلم هم ترسیدم و دیگر 

سرقت نکردم.

خانم دکتر تهرانی در دام زورگیران بی رحم 


