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فرمانده انتظامی شهرســتان ری از انهدام یک شــرکت 
هرمی و دســتگیری شــش نفر از اعضای اصلی آن خبر 
داد.به گزارش ایســنا، سرهنگ دوســتعلی جلیلیان در 
این بــاره گفت: درپی دریافت گزارشــی مبنی بر فعالیت 
اعضای یک شرکت هرمی در شهر ری، بررسی موضوع در 
دستورکار ماموران پلیس قرار گرفت و  ماموران کالنتری 
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( با انجام تحقیقات 
نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند. وی 
با بیان اینکه محل فعالیت اعضای این باند هرمی در یک 
منزل مسکونی مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: در ادامه 
و با کسب این اطالعات ماموران پلیس با هماهنگی قضائی 
و اخــذ مجوزهای الزم به محل مورد نظر اعزام شــده و 
در جریان یک عملیات پلیسی شش نفر از اعضای اصلی 
این شرکت هرمی را دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه شبکه 
اصلی این باند کالهبرداری متالشــی شد، گفت:  ماموران 
در بازرســی از محل دستگیری این افراد نیز مقدار زیادی 

اقالم تبلیغاتی از جمله بروشور، جزوه و ... را کشف و ضبط 
کردند. جلیلیان با اشــاره به انجــام بازجویی از متهمان 
دســتگیر شــده، اظهارکرد: این افراد تحت بازجویی قرار 
گرفته و در جریان آن به صراحت به کالهبرداری از جوانان 
و دریافــت مبالغی از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال از 
زیرمجموعه های خود اعتراف کردند. تاکنون کارشناسان 
در ارزیابی های انجام شده، ارزش اموال کالهبرداری شده 
از ســوی این شــرکت هرمی را ۱۰ میلیارد ریال برآورد 
کرده اند. وی با اشــاره به تشــکیل پرونده برای متهمان 
دستگیر شده، گفت: اعضای این باند تحت بازجویی قرار 

گرفتند که در جریان آن به جرم خود اعتراف کردند.
این افراد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم روانه دادســرا شدند.  فرمانده انتظامی شهرستان 
ری به مردم و به خصوص جوانان هشــدار داد که فریب 
وعده هایی چون پولدارشــدن یک شبه و ... را نخورده و در 
صورت مواجهه با شــرکت های هرمی موضوع را به پلیس 

اطالع  دهند.

راننده زورگیر که ســوار بر پراید نقره ای، به شکار زنان و 
دختران مسافر رفته و با تهدید چاقو اموال شان را سرقت 
می کرد، از ســوی پلیس دستگیر شد.اوایل امسال خانم 
دکتر داروســازی از شرکت داروســازی اش در حکیمیه 
تهــران بیرون آمد تا به خانه بــرود در همین موقع یک 
پراید نقره ای مقابل پایش ایســتاد و خانم دکتر به تصور 
اینکه پراید مســافرکش اســت، سوار شــد تا به سه راه 
تهرانپارس برود. اما از آنجا که صندلی جلو شکسته بود 
او به ناچار در صندلــی عقب و کنار مرد جوانی که فکر 
می کرد مسافر است، نشست.خودرو به راه افتاد و راننده 
وارد بزرگراه یاسینی شمال شد وقتی خانم دکتر اعتراض 
کرد که مســیر را اشتباه رفتی، ناگهان مرد جوانی که به 
عنوان مســافر ســوار در خودرو بود قمه ای به سمت او 
گرفت و با زور ســر زن جوان را زیر صندلی ماشین برد. 
او مقاومــت کرد و وقتی می خواســت در را باز کند تازه 
متوجه شــد در های پراید مثل تابوت فقط از بیرون باز 
می شود. شیشــه ها نیز باال بود و هیچ راهی برای کمک 
و فرار وجود نداشــت. مردان خشن با تهدید، کارت های 
عابر بانک خانم دکتر را که ۱۵۰ میلیون تومان داخلش 

بود، رمز کارت ها، پول و گوشی تلفن همراهش را گرفتند 
و زن جــوان را پس از ۳۰ دقیقه در کنــار بزرگراه رها 
کردند.با شکایت زن جوان، کارآگاهان اداره چهارم پلیس 
آگاهی پایتخت تحقیقات برای دستگیری پرایدسواران را 

در دستور کار خود قرار دادند.
در ادامه کاراگاهان با شــکایت های مشــابه دیگری نیز 
مواجه شدند و طبق گفته مالباختگان، تمامی سرقت ها 
از ساعت ۶ تا ۹ شب و درست از زمان گرگ و میش هوا 
انجام شده بود. مأموران با کنار هم قرار دادن شیوه های 
ســرقت، محل و اینکه سرقت ها در روز های غیر تعطیل 
رخ داده بود احتمال ســریالی بودن سرقت ها و اینکه از 
سوی یک باند باشد را بررسی کرده و در عملیاتی ویژه از 
ساعت ۶ عصر تا ۹ شب محدوده مورد نظر سارقان را زیر 
نظر گرفته و پس از کنترل ۱۵ خودروی پراید در نهایت 
موفق به دستگیری راننده سارق شدند.سرهنگ کارآگاه 
»علــی ولیپور گودرزی« رئیس پلیس آگاهی پایتخت با 

بیــان اینکه تاکنون ۱۸ نفر از شــهروندان با مراجعه به 
پایــگاه چهارم پلیس آگاهی متهم را شناســایی کردند 
گفت: با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضایی متهم 
برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شاکیان در 
اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت 
و تحقیقات در رابطه با دستگیری همدست وی همچنان 
ادامه دارد.پســر ۲۷ ســاله با مــدرک تحصیلی دیپلم 
سردسته باند اســت می گوید وضع مالی ام خوب است و 
نیازی به پول ندارم، اما درباره انگیزه سرقت هایش گفت: 
آشــپز یک هلدینگ بزرگ هســتم و درآمدم هم خوب 
بود، چند ماه قبل یک نیروی جدید به هلدینگ مان آمد 
و مدام زیر گوشــم می خواند که درآمــد این کار خوب 
نیست و بیا سرقت کنیم. آنقدر گفت تا من وسوسه شدم. 
نمی دانم شــاید هم به خاطر هیجان بود شاید هم طمع 

کردم.
نقشــه ســرقت ها چه بود؟ گاهــی من پشــت فرمان 

می نشســتم گاهی همدستم، دســتگیره های داخل را 
از کار انداختــه بودیــم و صندلی جلو را هم به ســمت 
داشــبورد خم می کردم که کســی نتواند روی صندلی 
جلو بنشــیند. خانم های جوانی را که تیپ و ظاهر خوبی 
داشتند انتخاب می کردیم. یک هفته تا ۱۰ روز این کار 
را انجام می دادیم بعد چند روز اســتراحت می کردیم و 
دوباره سرقت ها را شــروع می کردیم. از ساعت ۶ بعد از 
ظهر به بعــد این کار را می کردیم و روز های تعطیل هم 

کار نمی کردیم.
چرا روز های کاری سرقت می کردید؟ چون ما خانم های 
کارمند را خفت می کردیم. وقتی می فهمیدند در دام ما 
گرفتار شده اند شــروع به التماس می کردند اوایل عذاب 
وجــدان می گرفتم، ولی وقتی بــه پول هایی که نصیبم 
می شد فکر می کردم عذاب وجدان را فراموش می کردم.

تا حاال خودت قربانی ســرقت شده ای؟ بله، نوجوان که 
بــودم یک موتوری خفتم کرد و گوشــی تلفن همراهم 
را ســرقت کرد. با پول های سرقتی چه می کردی؟ لباس 
مارک می خریدم، یا خوراکی. آخر هفته ها رستوران های 

خوب می رفتم. پول ها را فقط خرج می کردم.

ســه مرد و یک زن که با راه اندازی دو شرکت کاغذی و با 
فریــب مردم از آن ها ۷۰میلیارد تومان کالهبرداری کرده 
بودند، بازداشت شدند.از اوایل آبان امسال افرادی با حضور 
در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران شــکایت هایی را 
مطرح کردند مبنی بر این که توســط یک شرکت لیزینگ 
مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. با تحقیق از شاکیان معلوم 
شد که آن ها با شــرکت لیزینگ تالشگران نیک کوشای 
پایتخت و مامــوت باالبر اراک که در غرب تهران فعالیت 

داشته آشنا شده اند. همچنین معلوم شد برخی از شکات 
به قصد سرمایه گذاری مورد کالهبرداری قرار گرفته اند و 
برخی نیز با آگهی شرکت در ارتباط با خرید خودرو روبه رو 
شدند، به دفتر شرکت رفتند و بعد از پرداخت قسط اول 
متوجه تعطیلی شرکت گردیدند.جست وجو ها ادامه داشت 

تا این که سه مرد و یک زن در این رابطه بازداشت شدند و 
به کالهبرداری از مردم اعتراف کردند و معلوم شد یک زن 
و مرد که در میان آن ها هستند متهمان اصلی بوده و این 
شرکت های کاغذی را راه اندازی و با این ترفند ۷۰میلیارد 
تومان کالهبرداری کرده اند. این درحالی بود که دو متهم 

دیگر که یکی روانپزشــکی خوانده و می خواســت دکتر 
شود و دیگری که حقوق خوانده و عشق پلیس شدن هم 
داشــت مدعی بودند به مدت دو ماه فقط به عنوان منشی 
در این شرکت ها کار کردند و نمی دانستند که مدیر آنجا 
درصدد کالهبرداری میلیاردی از مردم اســت و خودشان 
هــم فریب خورده اند. تاکنون ۷۰ نفر از اعضای این باند به 
اتهام کالهبرداری شــکایت کرده اند که تحقیقات از آن ها 

ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 
قاتل فراری مهرستانی به همراه یک قبضه سالح کالش، 
مهمات جنگــی و خودرو پژو ۴۰۵ ســرقتی، خبرداد.به 
گزارش رکنا، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: با دریافت نیابت قضائی از دادسرای شهرستان 
ایرانشهر مبنی بر متواری شدن قاتل فراری در شهرستان 
ایرانشهر تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد 
عمل شدند.این مقام ارشد انتظامی افزود: در بررسی این 
پرونده قضائی مشخص شد این فرد شرور جرایم متعددی 

از جمله حمل سالح گرم، سرقت مسلحانه خودرو و یک 
فقره قتل در پرونده اش مشــهود بــوده و تحت تعقیب 
مقامــات قضائی می باشد.ســردار قنبــری تصریح کرد: 
مامــوران دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پس 
از چند شــبانه روز کار گسترده اطالعاتی مخفیگاه متهم 
را در یکی از روســتا های حاشیه شهر ایرانشهر شناسایی 
و به محاصره خود در آوردند.فرمانده انتظامی استان بیان 

داشــت: در این عملیات مامــوران پلیس آگاهی متهم را 
که قصد متواری شــدن از محل را داشت، دستگیر و در 
بازرسی از مخفیگاهش یک قبضه سالح کالش به همراه 
مهمات جنگی و یک دســتگاه خودرو پژو ۴۰۵ سرقتی 
کشــف کردند.وی در ادامه بیان کرد: متهم ۲۵ ساله پس 
از انتقال به مقر انتظامی در چند مرحله بازجویی علمی و 
تخصصی به قتل شهروند ۳۱ ساله مهرستانی با شلیک ۱۳ 

گلوله در ۲۳  اســفند ماه سال ۱۴۰۰، و یک فقره سرقت 
خودرو اعتراف کرده و انگیزه او از این عمل اختالفات قبلی 
خانوادگی بوده که متهم تحویــل مراجع قضائی گردید.

فرمانده انتظامی استان در پایان امنیت مردم را خط قرمز 
پلیس دانســت و تاکید کرد: پلیس به پشتوانه هماهنگی 
خوب مقامات قضائی در مورد امنیت مردم با هیچ کســی 
تعارف ندارد و با افرادی که به جان، مال، نوامیس، آبرو و 
حیثیت شــهروندان تعرض کنند برابر قانون و با قاطعیت 

برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری 
فردی خبر داد که با درج آگهی کابینت ســازی در سایت 
دیوار اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد.به گزارش 
رکنا؛ سرهنگ بهمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: یکی 
از شهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه 
و اظهار کرد شخصی با هویت معلوم از شماره ای معلوم در 
ســایت دیوار اقدام به آگهی کابینت سازی و کمددیواری 
کرده که پس از واریز وجه از طریق شــاکی و مراجعه به 
محل اندازه گیری و نوشــتن قرارداد با گذشــت چند ماه 
کار وی تحویل داده نشــده اســت.وی افزود: پس از اخذا 
اظهارات شــاکیه با توجه به شکایت صورت گرفته مراتب 
در دســتور کار کارآگاهان و کارشناســان این پلیس قرار 

گرفت که با بررســی های تخصصــی و اطالعاتی صورت 
گرفته مشــخص شد، متهم از طریق آگهی کابینت سازی 
در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد 
و بــا قــرار دادن آدرس جعلی و مهر جعلــی در قرار داد 
پــس از جلب اعتماد پیش پرداخت زیــاد دریافت کرده 
و دیگــر کاری را تحویل نمی داد.این مقام مســئول بیان 
کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیســی متهم در 
بندرعباس شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر 
شد.وی افزود: در بازجویی های اولیه، متهم منکر هرگونه 
بزه ارتکابی می شــد، ولی پس از مواجهه شدن با دالیل و 

مستندات و مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان 
پلیس فتا به بــزه ارتکابی خود اعتراف و بیان کرد با قرار 
دادن آگهی در دیوار با عنوان کابینت سازی و کمد دیواری 
پس از جلب اعتماد شاکیان وعده های دروغین، با دریافت 
۷۰ درصد پیش پرداخــت قبل کار اقدام به کالهبرداری 
از آنها کرده اســت.رئیس پلیس فتا استان هرمزگان بیان 
کرد: ســایت دیوار در پیامی آموزشی اعالم کرده که این 
سایت، هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله افراد 
ندارد، لذا علی رغم این هشدارهای امنیتی در صورتی که 
افرادی قربانی کالهبرداران شوند باید شکایت فرد از طریق 

سیســتم قضائی به پلیس فتا ارجاع داده شود، که در این 
صورت حتما مورد رســیدگی قرار می گیرد و بزهکاران از 
رصد و پیگیری پلیس، در امان نیستند.ســرهنگ بهمنی 
در پایان خاطرنشــان کــرد: شــهروندان در صورت بروز 
هرگونه مشــکل و مواجهه با جرایم رایانــه ای می توانند 
بــا مراجعه حضوری به پلیس فتا از راهنمایی مســتقیم 
 کارشناســان و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس

www.cyberpolice.ir و ثبت درخواست در قسمت 
درخواســت های مردمی و یا با شــماره گیری ۰۹۶۳۸۰ 
مرکز امـــداد و فوریت های سایبـری به جهت استفاده از 
مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این پلیس در جهت 

رفع مشکالت احتمالی خود اقدام کنند.

انهدام یک شرکت هرمی در جنوب تهران
دریافت۱۰۰میلیونتایکمیلیاردریالاززیرمجموعهها

شکار زنان با پراید نقره ای سر آشپز

کالهبرداری ۷۰میلیارد تومانی با شرکت های کاغذی

قتل مرد ایرانشهری با شلیک 13 گلوله 

کابینت ساز سرشناس شیاد از آب درآمد 

کشف مشک ماری حاوی سوخت قاچاق در قشم
جانشین مرزبانی استان هرمزگان گفت: با سرعت عمل مرزبانان قشم یک 
عدد مشک ماری حاوی ۵۱ هزار لیتر گازوئیل کشف شد.به گزارش سایت 
پلیس، ســردار عبداله لشکری  اظهارداشت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم 
در اجرای طــرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورده هــای نفتی با انجام کار 
اطالعاتی و گشــت زنی های هدفمند از قصــد قاچاقچیان مبنی بر انتقال 
مقادیر قابل توجهی ســوخت به وسیله محفظه های پالستیکی موسوم به 
مشــک ماری مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 
خود قرار دادند.وی با بیان اینکه پس از بررســی صحت خبر، مرزبانان به 
محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: قاچاقچیان به محض مشاهده مرزبانان 
اقدام به فرار کردند که با سرعت عمل مأموران یک عدد مشک ماری حاوی 
۵۱ هزار لیتر گازوئیل کشف شد.جانشین مرزبانی استان هرمزگان با اشاره 
به اینکه تالش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه 
دارد گفت: کارشناسان ارزش سوخت های کشف شده را ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریال برآورد کردند.

مهار ۹۵ راس دام قاچاق در مرز مریوان
فرمانــده هنگ مرزی مریــوان از مهار ۹۵ راس دام بــه ارزش ۳ میلیارد 
ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ  فرهاد رضایی در تشریح این خبر گفت: در راستای تشدید مبارزه 
با قاچاق، مرزبانان استان با رصد اطالعاتی دقیق مطلع شدند، افرادی سود 
جو قصد خارج کردن تعدادی احشــام به کشور عراق را دارند و رسیدگی 
به موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افــزود: مرزداران پس از 
ســاعت ها کمین و استفاده از تجهیزات اپتیکی، توانستند در یک عملیات 
دقیق و منســجم مرزی ۹۵ راس دام ســبک قاچاق را مهــار و از خروج 
غیرقانونی آن ها از کشور جلوگیری کنند.سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه 
تالش و اقدامات اطالعاتی برای دســتگیری قاچاقچیان ادامه دارد، تصریح 

کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

پایان وحشت آفرینی مرد پژو سوار در نیشابور 
عامل ناامنی و ایجاد رعب و وحشــت برای شهروندان نیشابوری، شناسایی 

و دستگیر شد.
به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی شهرســتان نیشــابور گفت: نیمه شــب 
گذشــته در پی انتشار فیلمی ازشناسایی و دستگیری عامل ناامنی و رعب 
و وحشــت در نیشــابور ایجاد ناامنی روانی و رعب و وحشت توسط راننده 
یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ با سالح سرد برای خودرو های عبوری 
و شــهروندان در محدوده بلوار معلم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کالنتری ۱۳ قدس این شهرســتان قرار گرفت.سرهنگ علیرضا حسینعلی 
زاده افــزود: ماموران دایره اطالعات کالنتری ۱۳ قدس با انجام ردزنی های 
فنی و پلیسی و با اشراف اطالعاتی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی، وی را در یک اقدام ضربتی دســتگیر کردند و خودروی متهم 
نیز توقیف شــد.وی با تشکر از همکاری شهروندان با پلیس و حمایت های 
دســتگاه قضایی، تاکید کــرد: امنیت و آرامش مــردم خط قرمز پلیس و 
دستگاه قضایی است و با کسانی که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی 

و آرامش شهروندان شوند، براساس قانون با قاطعیت رفتار خواهد شد.

بازداشت کیف قاپ حرفه ای گیالن
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارق حرفه ای کیف قاپ و کشف 
۸ فقره پرونده سرقت در شهرستان رشت خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ 
علیرضا حدادی گفت: با وقوع چند فقره ســرقت کیف قاپی توسط راکب 
موتورســیکلت در رشت، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت با انجام اقدامات فنی و 
گشت های محسوس و نامحسوس، سارق و مخفیگاه سارق را شناسایی و با 
هماهنگی قضائی وی را دســتگیر کردند.رئیس پلیس آگاهی گیالن گفت: 
ســارق ۲۷ ساله در تحقیقات پلیس به ۸ فقره کیف قاپی در رشت اعتراف 

کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سارق آهن آالت تونل نیایش دستگیر شد
ســارق آهن آالت تونــل نیایش به دام افتاد.به گــزارش رکنا، مدتی قبل 
ماموران شهرداری متوجه سرقت تجهیزات و آهن آالت تونل نیایش شدند 
و در پی گزارشــات واصله به ماموران اداره ۱۷ پلیس آگاهی تهران بزرگ 
مبنی بر ســرقت  تونل نیایش تحقیقات برای شناسایی سارقان در دستور 
کار ماموران پلیس قرار گرفت و ســرانجام متهمان شناســایی و دستگیر 

شدند.
متهم به ســرقت گفت: در کار تزئینات ســاختمان بودم اما مدتی بود که 
کاسبی کساد بود.یک روز یکی از همکارانم هم از وضعیت کسب و کار گله 
داشــت و گفت فرزندان سه قلو دارد که یکی از آنها معلول است.همچنین 
گفت که افرادی را در حال ســرقت تجهیزات داخل تونل ها دیده اســت.
بنابراین تصمیم گرفتیم که دســت به ســرقت بزنیم و ۴ یا ۵ بار از تونل 

نیایش سرقت کردیم.

تصادف مرگبار سمند با تیرچراغ برق در یزد
واژگونی و آتش ســوزی یک دستگاه سمند در اثر برخورد با تیر چراغ برق 
در شهر یزد، ۲ کشــته و یک مصدوم برجا گذاشت.به گزارش رکنا، مدیر 
روابط عمومی سازمان اورژانس یزد گفت:ساعت ۳:۲۴ دقیقه روز ۹ آذرماه 
یک دستگاه خودروی سمند در اثر برخورد با تیر چراغ برق واژگون و منجر 

به آتش سوزی شد.
این حادثه  در میدان نماز به ســمت چاه شــهرداری رخ داد.سید حسین 
طباطبایی افزود: به محض تماس با اورژانس ۲ کد آمبوالنس به محل اعزام 
و مصدومان به بیمارستان منتقل شــدند.طباطبایی تصریح کرد: ۲ نفر از 
مصدومان در محل بیمارستان فوت و مصدوم دیگر در مرکز درمانی تحت 

درمان قرار گرفت.

توقیف 141 خودرو و کشف 1۵۵ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در استان کرمان

فرمانده انتظامی اســتان کرمان گفت: در طرح ســه روزه مقابله با قاچاق 
سوخت در استان ۱۴۱دستگاه خودرو شامل کامیون، اتوبوس و همچنین 
خودروهای سواری و وانت حامل محموله های خرد و کالن سوخت قاچاق 
توقیــف و از قاچاق بیش از ۱۵۵ هزار و ۷۲۰ لیتر انواع فرآورده های نفتی 
شــامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید جلوگیری شد.سردارعبدالرضا ناظری 
دیروز ۹ با اعالم این خبر اظهار کرد: در راســتای رسیدگی به مطالبات به 
حق مردم مبنی بر مقابله با حامالن ســوخت، یک طرح سه روزه با کشف 
بیش از ۱۵۵ هزار لیتر انواع ســوخت قاچاق اجرا شد.وی افزود: مبارزه با 
قاچاق کاال و مهمتر از آن مقابله با حمل و قاچاق فراورده های سوختی یکی 
از مهمتریــن مأموریت های مجموعه انتظامی اســت که این امر به صورت 
ویژه توسط پلیس امنیت اقتصادی و دیگر رده ها انجام می شود.وی افزود: 
در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون طرح های متعددی در زمینه 
مقابله با قاچاق کاال و فراورده های سوختی انجام شده و از آنجا که یکی از 
دغدغه های مردم و سایر رانندگان، اقدام خطرناک و خطرساز حمل سوخت 
قاچاق با خودروهای سواری و مسافری بوده است طی آذرماه نیز یک طرح 

سه روزه در  این خصوص اجرا شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: طی این طرح ۱۴۱دســتگاه خودرو شامل 
کامیون، اتوبوس و همچنین خودروهای سواری و وانت حامل محموله های 
خرد و کالن ســوخت قاچاق توقیف و از قاچاق بیش از ۱۵۵ هزار و ۷۲۰ 
لیتر انواع فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید جلوگیری 
شــد.فرمانده انتظامی استان کرمان با اشــاره به ارزش ۳۲ میلیارد ریالی 
ســوخت های کشف شــده و معرفی ۱۴۷ عامل حمل غیرمجاز سوخت به 
مراجع قضائی بیان کرد: حمل فراورده های ســوختی از طریق خودروهای 
ســواری و ناوگان حمل و نقل عمومی یک عمل فــوق العاده خطرناک و 
خطرساز است که جلوگیری از اینگونه موارد در ماموریت های روزانه پلیس 
انجام و یک بار دیگر به عامالن آن هشــدار داده می شــود که با این قبیل 
اقدامات زیانبار اقتصادی، جان خود و دیگران را به خطر نیاندازند. وی ادامه 
داد: در این واژگونی که در محل میدان نماز به سمت چاه شهردار رخ داد، 

۲ نفر فوت کرده و یک نفر مصدوم شد.

اخبار کوتاه

تقریبا ۶ ماه از سرقت صندوق امانات بانک ملی گذشته 
اما هنوز اموال مالباختگان به طــور کامل به صاحبانش 
برنگشته است که علت این موضوع زمان بر بودن بررسی 
صحت و ســقم خوداظهاری ها به خصوص درباره اموالی 
همچون ســکه و ارز که ســندی مبنی بر مالکیت آن ها 
وجود ندارد، اســت.به گزارش رکنا، در اواســط خرداد 
امســال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه 
بانک ملی به ســرقت رفت که سرانجام پلیس اعالم کرد 
حدود ۴۸ ساعت بعد، ســارقان را شناسایی و بازداشت 
کرده است.براســاس اعالم پلیس، عامالن این ســرقت 

۱۰ نفر بوده و دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشــور 
همسایه شناسایی و بازداشــت شدند. همچنین، پلیس 
بیــش از ۹۰ درصد اقالم مســروقه از این صندوق ها را 
نیز از ســارقان کشــف و ضبط کرد و ۲۷ مرداد تحویل 
اموال مکشــوفه تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان 
آنها آغاز شد.همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی 
اعالم کرد که فرآیند برگشــت اموال زیر نظر قوه قضائیه 
در حال انجام اســت و اموال به خزانــه بانک برگردانده 
شــد و با حضور مســئول قضایی کشــور از افراد درباره 
دارایی هایشان سوال شده و آن ها فرم های مربوطه را پر 

کرده اند. لذا درباره دارایی هایی چون طال و جواهرات که 
ابهام ندارند و مســتندات دارند، برگشت اموال در حال 
انجام اســت و برگشــت اموال با زیورآالت شروع شده و 
ســپس نوبت تحویل ســکه و ارز می رسد.اکنون پس از 
گذشت تقریبا شش ماه از این موضوع، آخرین وضعیت و 
اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان 
آن ها به گونه ای اســت که بخش اعظمی از اموال کشف 
شــده به مالباختگان تحویل داده شده و در مواردی هم 
که مغایرت وجود داشته تحقیقات و پیگیری ها در حال 
انجام اســت.اما مالباختگان در خصوص برگشــت سکه 

و ارز ســرقت شــده از صندوق امانات بانــک ملی ادعا 
دارند که هنوز این اقالم به آن ها برگشــت داده نشده و 
خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.در این رابطه 
بررسی ها نشــان می دهد علت تاخیر در تحویل سکه و 
ارز به مالباختگان این اســت که روند تحویل این اموال 
بر مبنای خوداظهــاری بوده و از آنجا که اثبات مالکیت 
آن دشــوار است؛ صحت و ســقم این موضوع نیز زمان 
بر خواهد بود.بدین منظور، قوه قضائیه در حال بررســی 
خوداظهاری های صاحبان سکه و ارز با تعداد سکه و ارز 
کشف شده است و به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

6 ماه سرگردانی مال باختگان بانک ملی

سرنوشت سکه و ارزهای سرقت شده از صندوق امانات بانکی ملی به کجا رسید؟ 

مرد جوانی که در یک درگیری مرتکب قتل شــده بود به 
شرط ساخت حســینیه از قصاص نجات یافت.به گزارش 
رکنا، متهم که مردی جوان اســت هفت سال قبل در یک 
درگیری بچگانه مرتکب قتل شــد و بــه زندان افتاد. همه 
چیز برای اجرای حکم قصــاص او آماده بود اما اولیای دم 
قبول کردند در صورتی  که متهم و خانواده اش حســینه ای 
بســازند از قصاص صرف نظر کنند.ســال ۹۴ بود که خبر 
رســید درگیری ای در منطقه ورامین اتفاق افتاده است. با 
گزارش این درگیری به پلیس، ماموران به محل اعزام شدند 
و در بررسی ها مشخص شد در نزاع خونین مرد ۳۰ساله ای 
به نام بهنام، پسری به نام شاهرخ را با ضربات چاقو مجروح 

کرده است.شــاهرخ ۲۵ســاله به بیمارستان منتقل شد و 
تحت درمان قرار گرفت اما ســاعتی بعد به خاطر شــدت 
جراحات و خونریزی شــدید در قفسه سینه جان سپرد.با 
مرگ شــاهرخ، بهنام بازداشت شــد و به درگیری خونین 
اعتراف کرد.او گفت: از خیابان رد می شدم که سر موضوعی 
بچگانه با شــاهرخ بحث کردم و درگیری میان ما رخ داد. 
من که عصبانی شــده بودم چند ضربه چاقو به او زدم اما 
واقعاً قصد کشتنش را نداشتم. اصاًل شاهرخ را نمی شناختم 
و با او هیچ خصومتی نداشــتم. حاال هم پشیمانم.متهم به 

بازســازی صحنه جرم پرداخت و ســال ۹۶ در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در آن جلسه پدر و مادر مقتول درخواست قصاص را مطرح 
کردند.سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من قصد 
کشتن مقتول را نداشتم و فکر نمی کردم درگیری بچگانه 
میان ما به قتل منجر شــود. ما با هم درگیر شــدیم و من 
چاقو کشــیدم؛ ولی از شــانس بد، ناخواسته چاقو به قلب 
شاهرخ خورد و موجب مرگ او شد. من شرمنده پدر و مادر 
او هستم و از آنها طلب بخشش دارم.در پایان جلسه قضات 

وارد شــور شــدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، 
بهنام را به قصاص محکوم کردند.این حکم در دیوان عالی 
کشــور تایید شــد و متهم در یک قدمی اجرای حکم قرار 
گرفت که خانواده اش از اولیای دم خواستند رضایت بدهند 
و درخواست بخشش کردند.اولیای دم نیز گفتند در صورتی 
که حســینیه ای به یاد فرزند آنها ســاخته شود حاضر به 
گذشــت خواهند بود. در ادامه خانواده متهم با خرید یک 
زمین ۷۰ درصد از حســینیه را ســاختند و اولیای دم به 
اجرای احکام مراجعه و گذشــت خــود را اعالم کردند؛ در 
صورتی که ۳۰ درصد باقی مانده نیز ســاخته شود متهم به 

لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه می شود.

ساخت حسینیه، شرط بخشیدن قاتل

بعد از مــرگ پدرم دیگــر نمی توانم برخــی رفتار ها و 
حرف های خانواده ام را تحمل کنم به همین دلیل همواره 
دو چاقو در دستم دارم که اگر کسی برخالف میلم رفتار 
کنــد او را با چاقــو بزنم و ...، این ها بخشــی از اظهارات 
دختر ۳۴ ساله ای است که با شکایت مادرش به کالنتری 
طبرسی شمالی مشهد هدایت شده بود. این دختر مجرد 
که با جیغ و فریاد بیــان می کرد مادرم قصد دارد مرا به 
بیمارستان روان پزشکی بفرستد پس از آن که با دخالت 
مددکار اجتماعــی کالنتری کمی آرام گرفت با تاکید بر 
این که من دیوانه نیســتم، درباره سرگذشت خود گفت: 
پدرم اهل خوزســتان و مردی عرب زبان بود که با مادرم 
در مشهد ازدواج کرده است من هم بعد از آن که دو سال 
در رشــته روان شناسی تحصیل کردم دیگر نتوانستم در 

دانشــگاه درس بخوانم و به همین دلیل دانشــگاه را رها 
کردم و در کنارچهار خواهر و برادر دیگرم در خانه ماندم، 
ولی از همــان دوران نوجوانی احســاس می کردم قیافه 
ظاهری من با دیگر خواهر و برادرانم تفاوت دارد چرا که 
من دختری ســبزه رو بودم و آن ها چهره ای سفید و زیبا 
داشتند از سوی دیگر نیز رفتار های من شباهت کمی به 
پدرم داشــت، ولی با مادرم تفاوت زیادی داشتم چرا که 
او »شــوری« را زیاد دوست داشت و من از خوراکی های 
»تــرش« لــذت می بــردم به همیــن دلیل بــا خودم 
می اندیشیدم شــاید آن ها پدر و مادر واقعی من نباشند 
البتــه وقتی نزد عمه هایم می رفتــم اوضاع به کلی فرق 

می کرد و در کنار آن ها احساس آرامش می کردم.همیشه 
تصورم بر این بود که مادرم همه خواسته های خودش را به 
من تحمیل می کند به همین دلیل سعی می کردم کمتر 
با او حرف بزنم، هر بار با هم روبه رو می شــدیم کارمان 
به دعوا و جنگ و جدال می کشــید، این اختالفات بعد از 
مرگ پدرم شدت گرفت به طوری که احساس می کردم 
مادرم از همه کار های من ایراد می گیرد. از یک سال قبل 
دیگر همواره با خودم چاقو حمل می کردم تا اگر کســی 
برخــالف میل من رفتار کرد او را با چاقو بزنم، چون من 
پســری را دوست داشتم و می خواستم با آن پسر ازدواج 
کنــم، اما مادرم با حرف هایش آن پســر جوان را فراری 

داد و دیگر ارتباطش را با من قطع کرد. چند بار تصمیم 
به خودکشــی گرفتم و بار ها نیز قصد داشتم مادرم را با 
چاقو بزنم، چون او با همه کار ها و حرف های من مخالفت 
می کند و اجازه هیــچ کاری را در خانه به من نمی دهد، 
وقتی در کاری دخالــت می کنم، می گوید »تو هم مانند 
پدرت دیوانه هستی!« او با همین رفتارهایش پدرم را نیز 
چند بار در بیمارســتان روان پزشکی ابن سینای مشهد 
بستری کرده است و حاال مرا با چوب می زند، اما چون من 
ســروصدا می کنم هیچ کس حرف های مرا باور نمی کند 
که من دیوانه نیســتم... دختر جوان با صدور دســتوری 
از سوی ســرگرد جواد یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی 
شــمالی( و با هماهنگی های قضایی به بیمارستان روان 

پزشکی منتقل شد

ماجرای دختر چاقوکش


