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مراقب کالهبرداران در
حراجیهای آنالین عیدانه باشید
 رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتاي ناجا با اشــاره به روند رو به رشد حراجهای
عیدانه در فضــای مجازی گفت :برخــی از افراد
سودجو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان اقدام
به کالهبرداری از آنان میکنند .ســرهنگ مهدی
شــکیب ادامه داد :متأســفانه برخــی از پیامها و
آگهیهای منتشرشــده در شــبکههای اجتماعی
خالف واقع بوده و صرفــا با هدف کالهبرداری از
شــهروندان طراحی شــده و خریداران در صورت
پرداخت بهای کاالي موردنظــر ،یا به کاالی خود
نمیرســند یــا کاالی تحویلــی به آنهــا تقلبی و
متفاوت بــا کاالی انتخابی اســت .وی با اشــاره
به ایــن نکته که برخــی از پیغامهــای تبلیغاتی
منتشرشده در شبکههای اجتماعی برای کاالهای
خاص و ممنوعه است ،گفت :معموال در اینگونه
آگهیهــا ،شــمارهتلفنهای ارائهشــده جعلــی
بــوده که بعد از پیگیری مشــخص میشــود این
شــمارهها متعلق به فردی غیر اســت .سرهنگ
شــکیب تأکید کرد :هموطنان گرامی باید نســبت
به آگهیهای منتشرشــده دقت بیشــتری داشته
باشند و با حساسیت نسبت به سایت فروشگاهی،
از فروشــگاههای اینترنتــی دارای نمــاد اعتمــاد
الکترونیــک خریــد کننــد چراکه فروشــگاههای
دارای  ENAMADنهتنها تحت نظارت هســتند،
بلکــه ملزم به رعایت قوانین نیز هســتند .رئیس
اداره پیشــگیری از جرائم ســایبری افــزود :یکی
از مهمتریــن شــگردهای مجرمانــهای کــه در
فروشگاهها و حراجیهای آنالین صورت میگیرد،
جعل و شبیهســازی درگاههای بانکی است که در
اصطالح به آن فیشــینگ گفته میشــود .به این
صورت که با ایجاد صفحاتی کامال مشابه با درگاه
بانکــی ،اعتمــاد کاربر را مبنی بــر ورود اطالعات
بانکی جلب کرده و شماره کارت ،رمز دومcvv2 ،
و تاریخ انقضاي کارت بانکی را به ســرقت برده و
در فرصتی مناســب اقدام به برداشت غیرمجاز از
حســاب بانکی قربانی میکنند .ســرهنگ شکیب
با اشــاره به اینکه تنها تفاوت ســایتهای اصلی
با ســایتهای جعلی و فیشینگشــده در آدرس
ســایت اســت ،افزود :آدرس اینگونه ســایتها
دارای تفاوتــی بســیار ناچیز همانند کــم و زیاد یا
جابهجاکردن حروف ،حذف یا افزودن کاراکترهایی
همچون ) (.) ،(_) ،(-و ...اســت ،بنابراین همواره
باید ســعی شــود آدرس را خود کاربر تایپ کند و
از رفتن بــه لینکهایی کــه در کانالها ،گروهها و
شــبکههای اجتماعی ارائه میشــود ،خودداری
کننــد .وی ادامــه داد :یکــي دیگــر از نکاتی که
کاربران بعد از چککردن نماد اعتماد الکترونیک
فروشــگاههای مجازی ،باید دقــت کنند تا در دام
فیشرها نیفتند ،این اســت که آدرس درگاه بانکی
حتما باید  HTTPSباشد ،بنابراین درگاههایی که از
 HTTPاستفاده میکنند نامعتبر و جعلی هستند.

جعبههای سیاه هواپیمای ترکیه
به مقام انتظامی تحویل داده شد
 دادستان عمومی و انقالبچهارمحالوبختیاری
گفــت :دو جعبه ســیاه کشفشــده از هواپیمای
ترکیه که روز یکشــنبه در منطقه دورک اناری کیار
ســقوط کرده بود ،تحویل مقام انتظامی مســتقر
در محل حادثه شــد .عبدالرضــا علیمحمدی با
اشــاره به حضور مقــام قضائی منطقــه )رئیس
دادگاه بخش ناغــان( افزود :مقامات انتظامی نیز
پس از دریافــت جعبه ســیاه ،آن را تحویل مقام
قضائی بخــش ناغــان دادند .وی گفــت :مقام
قضائی نیز پــس از انجام مراحــل قانونی جعبه
سیاه را تحویل ســازمان هواپیمایی کشور خواهد
داد .یــک گروه از کارشناســان فنــی ترکیه نیز در
حال عزیمت به محل حادثه برای بررســی ابعاد
این حادثه هســتند .خانواده قربانیــان حادثه نیز
صبــح دیروز وارد فرودگاه شــهرکرد شــدند .یک
فروند جت شــخصی ترکیهای شــامگاه یکشنبه
در کوههای دورک اناری شهرســتان کیار ســقوط
کرد ،علت این حادثه مشــخص نیست .این جت
شــخصی از نوع بمباردیه ســری ســی ســاخت
کانــادا بوده کــه رجیســتر آن در ترکیــه صورت
گرفته است.

قاتل فراری دستگیر شد
 فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری
قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس آگاهی خبر
داد .سردار حیدر عباسزاده درخصوص جزئیات
پرونــده قتل گفت :در پــی قتل فــردی در تاریخ
 ۱۸بهمن  ۹۶در شهرســتان اهواز ضمن تشــکیل
تیمهای کارآگاهان پلیس آگاهی ،دســتورات ویژه
نیز ابالغ شــد .وی افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی
اســتان خوزستان با اســتفاده از روشهای علمی
کشــف جرم و تحلیل وقایــع مرتبط با قتل پس از
تالشهای مستمر موفق به شناسایی قاتل شدند.
فرمانده انتظامی استان خوزســتان عنوان کرد :با
اقدامات اطالعاتی و پلیســی محل اختفای قاتل
فراری نیز شناســایی شــده و او پس از هماهنگی
بــا مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی و منســجم
در مخفیگاهش دستگیر شد .عباسزاده در ادامه
افــزود :قاتل دستگیرشــده در تحقیقات پلیس به
قتل اعتــراف کرده و انگیزه خود از قتل را اختالف
قبلی اعالم کرد.
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قتل والدین همسر در جریان انتقامگیری خانوادگی
شــرق :مردی که متهم اســت پدر و مادر همسرش
را به آتش کشــیده و به قتل رسانده است ،در حالی
در زندان در انتظار جلســه محاکمه بهسر میبرد که
مدعی است او آتش را روشــن نکرد و قصدی برای
آدمکشی نداشت.
رســیدگی به این پرونــده وقتی آغاز شــد که اهالی
محلهای در مشــهد بــا پلیس  ۱۱۰و مرکز آتشنشــانی
تماس گرفتند و از حریــق در خانهای ویالیی خبر دادند.
وقتی آتشنشــانان به محل رســیدند ،فهمیدند زوجی
مســن داخل خانه حضــور دارند و میان شــعلهها گیر
افتادهانــد .آنها بعد از اطفای حریــق داخل خانه رفتند
و پیکــر ســوخته و بیجان زن مســن را یافتنــد .ادامه
جســتوجو به پیداکردن مرد ســالخورده منجر شد .او
اگرچه بهشــدت ســوخته بود ،هنوز نفس میکشید .به
همین دلیل بهسرعت به بیمارستان منتقل شد و پزشکان
تالش خود را برای نجات جان او آغاز کردند.
کارشناســان ســازمان آتشنشــانی در همیــن اثنا
بررســیهای خود را بــه اتمام رســاندند و اعالم کردند
شــکی ندارند آتش بهصــورت عمدی افروخته شــده
اســت .بهاینترتیب پروندهای جنایی دراینباره تشــکیل
شــد و کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شــدند .آنها
ابتــدا به تحقیق از همســایهها پرداختند .یکــی از آنها
گفت» :ساعت حدود دو بامداد با شنیدن صداهای فریاد
دختــری نوجوان از خواب پریدم و سراســیمه به کوچه
آمدم .نوه این زوج را دیدم که داد میکشــید و میگفت
خانهشان آتش گرفته و پدربزرگ و مادربزرگش در منزل

هســتند .من نیز سریع آتشنشــانی را خبر کردم« .وقتی
دختر ۱۴ساله بهعنوان شاهد واقعه تحت بازجویی قرار
گرفت ،گفت شــوهرعمهاش به نام هوشنگ باعث این
حادثه شده اســت .او گفت :با شنیدن صدایی از خواب
پریدم و شــوهرعمهام را دیدم که وارد خانه شده است.
او بشــکهای در دست داشت .از دیدن او خیلی ترسیدم،
چــون میدانســتم با عمــهام اختــالف دارد و احتماال
نقشــهای در ســر دارد .برای همین از خانه فرار کردم و

همانموقع بود که آتشسوزی شروع شد«.
مأموران بعد از اطالع از این جزئیات در اولین فرصت
ســراغ هوشنگ رفتند و او را بازداشت کردند .این مرد در
بازجوییها گفت» :من و همسرم با هم اختالف داشتیم
تا اینکه منیــژه بهحالت قهر خانه را تــرک کرد احتمال
میدادم به منزل پدرش رفته باشــد .درحالیکه بســیار
عصبانــی بودم ،مقــداری بنزین تهیه کــردم و به خانه
پدرزنــم رفتم که این اتفاق افتاد ،اما من آتش را روشــن

نکردم و این مادرزنم بود که کبریت کشید«.
ســه روز بعد از این واقعــه در حالی که تحقیقات از
متهم در مراحل ابتدایی قرار داشــت ،از بیمارستان خبر
رســید مرد ۵۷ســاله با وجود انجام اقدامات پزشــکی
بهعلت شدت ســوختگی جانش را از دست داده است.
اینگونه بود که اتهام هوشنگ سنگینتر شد و او یک بار
دیگر تحت بازجویی قرار گرفت ،اما مدعی شد قصد قتل
نداشته است .متهم گفت» :نیمهشب مخفیانه دِر خانه
پدرزنم را باز کردم و داخل رفتم .با این مرد کاری نداشتم
چون او بــه آلزایمر مبتال بود و در جریــان دعوای من و
همسرم قرار نداشت .سراغ مادرزنم رفتم و از او پرسیدم
همسرم کجاســت .به من جواب داد او در خانه نیست.
من که عصبانی بودم مقداری بنزین روی خودم ریختم.
در همین موقع مادرزنم برای روشنکردن بخاری کبریت
کشــید که باعث شروع آتشســوزی شد من که سوخته
بودم بهسرعت فرار کردم«.
متهم بعد از طرح این ادعاها روانه زندان شد تا اینکه
چند روز قبل به بازســازی صحنه جرم پرداخت و گفت:
من بههیچوجه قصد قتل نداشتم .مادرزنم پیت بنزین را
از من گرفت و روی زمین ریخت و بعد کبریت کشــید .در
این حادثه نقشی نداشتم و نمیخواستم کسی جانش را
از دست بدهد«.
بنا بر این گزارش ،متهم همچنان در بازداشــت بهسر
میبرد و پرونده اتهامــی او بعد از صدور قرار مجرمیت
و کیفرخواســت به دادگاه کیفری استان خراسانرضوی
فرستاده میشود تا هوشنگ پای میز محاکمه برود.

ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺪر
شــرق :پســری نوجوان که برای جلب محبت پدرش و
نزدیکشــدن به او مواد مخدر حمل کرده بود ،از سوی
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنگار »شــرق« ،این متهــم که بعد از
بازداشــت مشخص شد زندگی نابســامانی دارد ،پس از
جدایی پدرومادرش و گرفتاری آنها در اعتیاد برای جلب
محبت پــدرش موادی را که او درخواســت کرده بود با
خود حمل کرد و به ســمت خانه پدری میرفت که به
وسیله مأموران بازداشت شد.
آرش ۱۵ساله ششم شهریور امسال هنگامی که سوار
بر ماشــین میخواست بستهای مشــکوک را به پدرش
برســاند ،در شرق تهران از ســوی مأموران کالنتری ۱۳۲
نبرد دستگیر شــد .مأموران پلیس در بازرسی بدنی پسر
نوجوان بســتهای حاوی  ۳۱گرم هروئین و  ۱۰گرم شیشه
کشــف و پسر نوجوان را بازداشــت کردند .این متهم که
سعی در پنهانکردن ماجرا داشت ،در بازجوییها اعتراف
کرد قصد داشــته مواد را از خانــه ناپدریاش در خیابان
شوش به خانه پدرش در شرق تهران برساند.
این پســر دیروز در شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک
استان تهران که ویژه رسیدگی به جرائم اطفال است ،به
ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک مستشار

محاکمه شد .وی در تشــریح جزئیات زندگیاش گفت:
پدرم سالهاســت معتاد اســت .به همین خاطر مادرم
از او جدا شد و دو ســال بعد با مرد جوانی ازدواج کرد.
ولی چون مادرم هم به دام اعتیاد افتاده بود ،شــش ماه
قبــل به اتهام حمل مواد مخدر بازداشــت شــد و حاال
در زندان اســت .در ایــن مدت من با ناپــدریام زندگی
میکردم .ناپدریام مرد بدی نیست ،اما هیچوقت با من
مثــل فرزندش رفتار نمیکرد .ضمن اینکه من از کودکی
همیشه دنبال محبت پدرم بودم .از وقتی به یاد دارم ،او
گرفتار مواد بود و همیشه در خانه ما دعوا و درگیری بود.
اینکه با پدرم خوب داشــته باشیم و یک بار هم که شده
دستم را بگیرد و من را به گردش ببرد ،برایم یک حسرت
شده بود .همیشــه دنبال این بودم که رابطهام را با پدرم
خوب کنم .تا اینکه یک روز قبل از اینکه بازداشــت شوم،
پدرم مقابل دِر خانه ناپدریام آمد و بستهای مشکوک را
به من داد .او که مصرفکننده شیشــه و هروئین اســت،
از من خواســت تا بسته را مقابل دِر خانهاش ببرم .چون
پدرم از اینکه میدید مــن با ناپدریام زندگی میکنم ،از
من ناراحت بود.
وی ادامه داد :با اینکه پدرم را خیلی دوســت داشتم
اما چون در کودکی آسیب دیده بودم دلم نمیخواست

ﮐﻼﻫﺒﺮدارى ﻣﯿﻠﯿﺎردى ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رادﯾﻮﯾﻰ دروﻏﻰ
متهمانــی که از یک شــهروند شــیرازی بــه بهانه
برندهشــدن در برنامه رادیو جوان سرقت کرده بودند ،با
پولهای سرقتی گوسفند خریدند.
سرهنگ حبیباﷲ رجبلی ،رئیس پلیس فتای استان
فارس ،گفت :افراد سودجو برای دستیابی به اهداف شوم
خود ،با ترفندهایی ،با ارسال پیامک و تماس تلفنی با این
عنوان که »شــما برنده خوشبخت جشنواره رادیو جوان
شدهاید« اقدام به کالهبرداری میکنند.
ســرهنگ رجبلی ادامه داد :در پی شــکایت یکی از
شــهروندان ،مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی با ترفند
تماس از رادیو جوان و اعالم برندهشــدن در مسابقه به
مبلــغ  ۵۰میلیون ریال وجه نقد و گوشــی تلفن همراه،
اقدام به گرفتن رمز دوم کارت بانک او کرده و مبلغ چهار
میلیارد ریال از حسابش برداشــت کردهاند ،موضوع در

دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام ارشــد انتظامی اضافه کــرد :در پیگیری و
تحقیقــات اولیه مأموران و پس از بررســی مســتندات
ارائهشده از سوی شاکی ،مشخص شد مبلغ چهار میلیارد
ریال به حســاب بانکی فردی برای خرید دام به حساب
دامداری واقع در کیانشهر واریز شده است.
سرهنگ رجبلی افزود :در ادامه تحقیقات و بازجویی
مأموران از دامدار مشخص شد اشخاصی برای خرید دام
به او مراجعه کرده و پس از خرید ،مبلغ کالهبرداریشده
از شــاکی را به حساب دامدار واریز کردهاند که در نهایت
پــس از پیجوییهای تکمیلی پرونــده ،متهمان اصلی
شناسایی و مشخص شد ساکن استان تهران هستند.
او بیان کرد :مأموران پــس از اخذ نیابت قضائی ،در
عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻰ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان
شــرق :انفجار هولناک در ملکــی قدیمی با کاربری
تولیدی لباس و تولید و پرداخت محصوالت مســی،
آتشنشانان چهار ایستگاه را به بازار تهران کشاند.
ساعت  ۲۲:۳۴یکشنبه ،انفجار در یک ملک قدیمی
در بازار بزرگ تهران ،بازار مســگرها ،کوچه هفتتن،
آتشنشانان چهار ایستگاه و گروه نجات یک را روانه
بازار کرد.
محمــد یزدانی ،افســر آماده منطقــه پنج عملیات
که با رسیدن نخســتین نیرو ،در محل حادثه حضور
داشــت ،دراینباره گفت :در محل اعالمشده ملکی
قدیمی دیده میشــد که یک طبقه از آن ،به کاربری
تولیــدی لبــاس اختصــاص داشــت و زیرزمین آن
محل تولید ظروف مســی بود .او با اشــاره به بروز

انفجــار در این ملــک ادامه داد :بر اثــر این حادثه،
زیرزمین و ســقف طبقه همکف دچار ریزش شــده
و یک کارگر مرد  ۶۰ســاله زیــر انبوهی از آوار گرفتار
شده بود.
یزدانــی افزود :آتشنشــانان و نجاتگــران ،با تالش
فراوان موفق به دسترسی به کارگر مصدوم شدند و
او را بهسختی از زیر آوار خارج کرده و تحویل عوامل
اورژانس دادند.
او دربــاره علت این انفجــار گفت :کارگــر به دلیل
آسیبهای وارده قادر به همکاری نبود ،ولی بهدلیل
استفاده از سیلندرهای گاز مایع و اکسیژن در این نوع
صنف ،علتیابی به کارشناســان آتشنشانی منطقه
سپرده شد.

ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى در ﻧﭙﺎل
یــک فرونــد هواپیمــای مســافربری بنگالدش
در فــرودگاه کاتمانــدو ،پایتخــت نپــال ،دچــار
حادثه شد.
این هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بنگالدش
که حامل  ۶۷سرنشــین بوده ،دیــروز هنگام فرود در

فرودگاه کاتماندوی نپال ،سقوط کرد و طعمه حریق
شد .ســپس آتشنشــانان با حضور در محل حادثه
شعلهها را خاموش کردند.
گفته میشود که  ۱۷نفر از سرنشینان این هواپیما
نجات پیدا کردهاند.

همیشه کنارش باشــم ،اما از اینکه ناراحت میدیدمش
خوشحال نبودم و دلم میخواست رابطه دوستانهای با
پدرم داشته باشم .در آن لحظه به هیچچیز جز پدرم فکر
نمیکردم و تنها خواســتهام این بود که پدرم خوشحال
شده و دوباره من را دوســت داشته باشد تا بتوانیم کنار
هم باشــیم .برای اینکه دل او را به دســت بیاورم و او را
خوشــحال کنم ،بســته را از او تحویل گرفتم .صبح روز
حادثه با آنکه گواهینامه رانندگی نداشتم سوار ماشین
ناپدریام شــدم تا بســته را به پدرم برسانم .در میان راه
یکی از دوســتان پدرم که او هم معتاد است ،من را دید
و سوار ماشین شــد .چند دقیقه بعد مأموران پلیس سر
رسیدند و من را بازداشت کردند.
پســر نوجوان درباره علت بازداشتش گفت :دوست
پدرم معتاد بود و صورتش کامال نشان میداد که اعتیاد
دارد من هم که بچه بودم و پشــت فرمان نشسته بودم،
همین وضعیت مأموران را مشــکوک کرد و آنها دستور
ایست دادند و بعد هم مواد را از داخل ماشین پیدا کردند.
وی ادامه داد :باور کنید من فقط برای اینکه پدرم من
را دوست داشته باشد دست به این کار زدم .حاال نزدیک
به هفت ماه اســت که در کانون اصالح و تربیت هستم
و در ایــن مدت خواهر کوچکم را که در خانه مادربزرگم

در شهرستان زندگی میکند ،ندیدهام .خواهرم تنها کسی
است که من در زندگی دارم .ما رابطه خیلی خوبی با هم
داشتیم چون پدرومادرمان معتاد بودند و ما از همدیگر
مراقبت میکردیم .بعد از اینکه مادرم زندانی شد ،من از
خواهرم مراقبت میکردم اما با زندانیشدن من خواهرم
را به شهرستان فرستادند تا مادربزرگم از او مراقبت کند.
میدانم او هم شــرایط خوبی ندارد ،چون مادربزرگم پیر
اســت و قدرت اینکه به خواهرم رسیدگی کند را ندارد.
من از قضات دادگاه تقاضای بخشــش دارم و خواهش
میکنــم وقتــی برایم حکــم صادر میکننــد وضعیت
زندگی من و سرنوشــتی را که خواهرم دچارش میشود
در نظر بگیرند.
سپس وکیل متهم نوجوان به دفاع پرداخت و گفت:
بــا توجه به اینکه متهم  ۱۵ســال دارد و در خانوادهای
نابسامان بزرگ شده و پدرومادری معتاد دارد و همیشه
تنها بوده و کسی نبوده که به او بیاموزد باید چطور رفتار
کنــد و چه کارهایی بــرای او خطرناک اســت و حرمت
عملی را که مرتکب شده بهدرستی نمیدانسته است ،از
دادگاه تقاضای تخفیف در مجازاتش را دارم.
در پایان جلســه هیئت قضائی وارد شــور شد تا رأی
صادر کند.

ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮى در ﻫﺘﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان
اعضای اصلی باند آدمربایــی و گروگانگیری در
هتل بزرگ تهران ،دستگیر شدند.
مأمــوران پلیس تهران ،روز پانزدهم اســفند ،در
جریــان گروگانگیری در هتل بــزرگ تهران و ربودن
یکی از مســافران قــرار گرفتند .با حضــور مأموران
و تحقیــق از عوامل هتل مشــخص شــد دو نفر با
مراجعه به هتل ،با یکی از مسافران دیدار کرده و مرد
مسافر ،پس از آن ،دیگر در هتل دیده نشده است.
در ادامه ،مأموران متوجه شــدند دو مرد جوان،
مســافر هتل را بــه گروگان گرفتهانــد و در تماس با
خانوادهاش درخواست پول کردهاند.
تیمهــای ویژه پلیس آگاهی ،بــا انجام تحقیقات
تخصصی ،رد گروگانگیران را در استان قزوین زدند و
برای رهایی گروگان به آنجا مراجعه کردند.

ســرانجام بــا شناســایی محل دقیــق نگهداری
گــروگان ،پلیس وارد عمل شــد و مرد مســافر را از
چنگال گروگانگیران آزاد کرد .همچنین مأموران یک
نفر از اعضای باند را در همان محل دستگیر کردند.
بــا توجه بــه اینکه احتمــال فرار همدســت یا
همدستان مرد گروگانگیر وجود داشت ،تحقیقات از
متهم دستگیرشده آغاز شد.
مرد جــوان در بازجوییها مدعی شــد به علت
اختالف حســاب ،گروگان را به همراه همدستش از
داخل هتل تهران ربوده و به مخفیگاهشان در قزوین
منتقل کردهانــد .با اعترافات متهم بازداشتشــده،
ســاعتی بعد طراح اصلی گروگانگیــری در میدان
آزادی تهران شناسایی و دستگیر شد.
تحقیقات از دو متهم ادامه دارد.
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رﺧﺪاد

انهدام باند سارقان
محتویات خودرو
 فرمانــده انتظامی اســتان تهران از دســتگیری
اعضای باند چهار نفره ســارقان محتویات خودرو با
 ۶۷فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد .سردار
»خانچرلــی« گفت :در پی دریافــت اطالعاتی مبنی
بر ســرقت محتویات خودرو در شهرســتان شهریار،
پیگیری موضوع در دســتور کار پلیــس قرار گرفت.
او افــزود :مأموران پلیس آگاهی بــا انجام اقدامات
اطالعاتی ،موفق به شناســایی چهار سارق سابقهدار
شــدند که پس از هماهنگی قضائــی و در عملیاتی
غافلگیرانه ،متهمان را دســتگیر کرده و در بازرســی
از مخفیگاه آنان ،تعداد زیادی اموال مسروقه کشف
کردند .این مقام ارشــد انتظامــی افزود :متهمان در
بازجوییهــای تخصصی پلیس جــرم خود را قبول
داشــته و در ادامه بــه  ۶۷فقره ســرقت محتویات
خودرو اعتراف کردند .فرمانده انتظامی غرب استان
تهران گفت :متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کالهبرداری با پیشفروش خودرو
 عامــل کالهبــرداری ســهمیلیاردو۵۰۰میلیون
ریالی از شــش شهروند ،با ترفند پیشفروش خودرو
دستگیر شد .سردار »قادر کریمی« ،فرمانده انتظامی
استان خراســانرضوی ،گفت :در پی شکایت مردی
میانسال در شهر ســرخس ،مبنی بر کالهبرداری با
پیشفروش خودرو ،تیمی از پلیس آگاهی بالفاصله
وارد عمــل شــد .او افــزود :در بررســی اظهارات
مالباخته مشخص شــد ،فردی شیاد با ادعای اینکه
سهامدار یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی است
و بــا وعده ثبتنام خودرو زیر قیمــت بازار و تحویل
 ۳۰روزه ،مبلــغ ۷۴۰میلیون ریــال از او کالهبرداری
کرده و پس از گذشــت مهلت مقرر پاسخگو نیست.
فرمانــده انتظامی اســتان خراســانرضوی تصریح
کرد :همزمان با رســیدگی به پرونده ،پنج شــکایت
مشــابه دیگر نیز اضافه شــد کــه کارآگاهان پلیس
آگاهی ،متهم را با هماهنگی مقام قضائی دســتگیر
کردند .ســردار کریمی عنوان کرد :در بازجوییهای
اولیه متهم به شــش فقــره کالهبــرداری به مبلغ
ســهمیلیارد و  ۵۰۰میلیــون ریال اعتــراف کرد که با
هماهنگی مقام قضائــی تحقیقات از او با همکاری
کارآگاهان پلیس آگاهی برای دستگیری همدستش
و دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

مهار زبانههای سرکش آتش
در کارگاه خیاطی
 نیروهای آتشنشــانی با حضور بهموقع در محل
آتشســوزی یک کارگاه خیاطــی ،زبانههای آتش را
مهــار و کامال خامــوش کردند .بروز ایــن حادثه در
ساعت  ۲۳:۱۴یکشنبه ،از سوی شهروندان به سامانه
 ۱۲۵اطالعرســانی شــد که بالفاصله آتشنشــانان
ایســتگاه  ۲۸با هماهنگی ســتاد فرماندهی سازمان
آتشنشانی تهران ،به ســمت خیابان زمزم ،خیابان
جهاد حرکــت کردند .محمــد جوقینــی ،فرمانده
نیروهای آتشنشــانی اعزامشــده بــه محل حادثه،
دراینباره گفت :در قســمت پارکینگ یک ساختمان
مســکونی چهار طبقه کــه کاربــری کارگاه خیاطی
داشــته و مســاحت آن به  ۷۰متر مربع میرســید،
آتشســوزی رخ داده و زبانههای ســرکش آتش در
حال سرایت به اطراف بود .او ادامه داد :آتشنشانان
به محض رسیدن به محل حادثه ،جریان برق و گاز را
قطع کردند و پس از ایمنسازی کامل ،با بهکارگیری
تجهیزات تنفســی و لولههای آبرســانی ،مشــغول
مهار آتشســوزی شــدند .این فرمانده آتشنشانی،
اضافه کرد :خوشــبختانه در ایــن حادثه به هیچیک
از شهروندان آســیبی نرسید و نیروهای آتشنشانی،
زبانههای آتش را پیش از ســرایت به قســمتهای
دیگر ســاختمان و ایجاد خسارت بیشتر ،مهار و کامال
خاموش کردند.

