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کمین کالهبرداران در ماه رمضان
 شــرق :رئیس پلیس فتــای تهران با شــروع
ماه مبارک رمضان با اعالم هشــدارهایي از مردم
خواســت مراقب باشــند بــراي انجــام کارهاي
نیکوکارانــه در دام فریبــکاران اینترنتــي گرفتــار
نشــوند .ســرهنگ تورج کاظمــي ،رئیس پلیس
فتای تهــران گفت :در ماه مبارک رمضان برخي از
افراد شیاد و ســودجو با طراحي سایت تبلیغاتي
یــا در کانــال و گروههــاي شــبکههاي اجتماعي
اقدام به تشــویق و ترغیب کاربران به همکاري و
شــرکت در امور خیریه و کمک بــه خانوادههاي
کمبضاعت کــرده و نــذورات و کمکهاي نقدي
شهروندان را جمعآوري ميکنند .وي افزود :افراد
بــا سوءاســتفاده از نام مؤسســههاي خیریه و به
بهانه کمک به خانوادههاي نیازمند و بيسرپرست
از طریق صفحات شــخصي خود در شــبکههاي
اجتماعي و درج تبلیغات در ســایتها با معرفي
خود بهعنوان عضــوي از مؤسســه خیریه اقدام
به فریب ميکنند و درخواســت کمک مالي کرده
و مردم هــم اقدام به واریز کمکهــاي نقدي به
این افراد ميکنند .ســرهنگ کاظمــي عنوان کرد:
بــراي کمک بــه نیازمنــدان از طریق مؤسســات
شناختهشــده و معتبر اقدام بــه واریز پول کنید و
در دام این فریبکاران گرفتار نشــوید .رئیس پلیس
فتــای تهران گفت :از دیگر جرائم شــایع ،هدایت
کاربران به صفحات جعلي بانک است که در این
مورد مجرم ابتدا در کانال و گروههاي اجتماعي با
تبلیغــات گمراهکننده ،کاربران و افراد خیر را براي
واریــز پول به درگاههاي بانکي ،اما جعلي هدایت
کرده و پس از واردکردن اطالعات بانکي توســط
فــرد خیر در این صفحه ،مجــرم در قدم بعدي با
دسترسي به حساب اقدام به سرقت موجودي آن
ميکند .رئیس پلیس فتــا در پایان گفت :هیچگاه
به کانالها و گروههایي که در شبکههاي اجتماعي
براي کمک مالي به مؤسســههاي خیریه و مراکز
نیازمند اقدام بــه تبلیغ و فعالیت میکنند اعتماد
و اطمینــان نکنید و فقــط از طریق درگاههایي که
مؤسسهها و مراکز معتبر براي کمک ارائه کردهاند
اقدام به واریز پول کنید.

دستگیري سارقان حرفهاي منازل
 شرق :اعضاي باند ســارقان منازل که با شیوه
تخریــب در ،اقدام به ســرقت در مناطق مختلف
کرج کرده بودند ،دستگیر شدند .سرهنگ »محمد
نادربیگــي« ،رئیس پلیــس آگاهي اســتان البرز،
بــا اعالم این خبر گفت :در پي وقوع ســرقتهاي
منزل بــه روش تخریب در ،پیگیــري موضوع به
صورت ویژه در دســتور کار اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهي اســتان البرز قــرار گرفت .این مقام
انتظامــي اظهار کــرد :با انجام اقدامات پلیســي
یکــي از اعضاي باند شناســایي و در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهي منتقل شد.
وي افزود :متهم در بازجویيهاي مأموران اعتراف
کرد که با تشــکیل یک باند پنجنفره و با اســتفاده
از ســه دســتگاه خودروی پژو  ،۲۰۶مگان و پراید
با شناســایي منازل خالي یــا فاقد حفاظ و دوربین
اقدام به  ۲۰فقره ســرقت در مناطق مختلف شهر
کرج کردهاند.
ســرهنگ نادربیگي گفت :بــا راهنمایي متهم
دستگیرشده ،ســایر اعضاي باند که سابقه سرقت
در شهرســتانهاي مختلف کشــور را داشتند ،در
چندیــن عملیات جداگانه دســتگیر شــدند و در
بازرســي از مخفیگاه آنهــا تعداد زیــادي اموال
مسروقه شــامل طال ،نقره ،ساعت ،فرش و اشیای
قیمتي کشف شد .رئیس پلیس آگاهي استان البرز
با بیــان اینکه ارزش اموال مســروقه یک میلیارد
تومان برآورد شده اســت ،گفت :متهمان تحویل
مراجع قضائي شدند.

کالهبرداري به بهانه فروش
اینترنتي بلیت کنسرت
 شــرق :فردي که با درج آگهي دروغین فروش
بلیت کنســرت اقدام به کالهبرداري از شهروندان
ميکــرد ،به دام افتاد .رئیس پلیس فتای اســتان
اصفهــان با اعــالم این خبــر گفت :تعــدادي از
شهروندان شــکایتهایي را مطرح کردند مبنيبر
اینکه فردي در یکي از ســایتهاي واســطهگر با
ترفند فروش بلیت کنسرت ،اقدام به دریافت وجه
و رزرو تلفنــي ميکند و هیچگونــه خدماتي ارائه
نميدهد .رئیس پلیس فتــای اصفهان افزود :در
روند رســیدگي به پرونده مشخص شــد متهم با
اســتفاده از این ترفند به ازاي هر درخواست مبلغ
یــک میلیون ریال دریافت کرده اســت .در نهایت
معلوم شــد تاکنون مبلــغ  ۳۵میلیون ریال از این
طریق از شهروندان کالهبرداري کرده است.
این مقام مســئول عنــوان کرد :با اســتفاده از
اقدامات فني و پلیســي ،متهــم موردنظر پرونده
شناسایي و با دســتور مقام قضائي به مقر پلیس
انتقال داده شد.
ســرهنگ مرتضــوي در ادامه به شــهروندان
هشــدار داد :بســیاري از صفحات و تبلیغاتي که
بــدون مجوز فعالیت در ســایتهاي واســطهگر
یا شــبکههاي اجتماعي با عناوینــي مانند فروش
بلیــت نیمبهــا و تخفیفدار لحظهآخــري اقدام
بــه دریافت وجه ميکنند ،کالهبرداري هســتند و
شهروندان باید صرفا از طریق شرکتهاي مربوطه
و نمایندگان فروش آنها درخواست خدمات کنند.
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 ۲نفر از ربایندگان باران شیخی دستگیر شدند
شرق :کارآگاهان با دســتگیری دو مرد که در ربودن باران شیخی دست
داشــتند ،یک گام بــه آزادکردن این کودک از دســت آدمربایان نزدیکتر
شدند .باران شیخی دختر هشتســالهای است که همراه خانواده خود
در شــهرک مهاجران شهرستان شازند اســتان مرکزی زندگی میکرد .او
روز  ۲۴فروردین از خانه خارج شــد و دیگر بازنگشــت .والدین باران که
نگــران او بودنــد موضوع را به پلیــس اطالع دادنــد و همزمان با آغاز
تحقیقات عکس این دختر در شــبکههای اجتماعی منتشر و تالشهای
گســتردهای برای یافتن او آغاز شد .دو روز بعد از مفقودشدن باران ،این
دختربچه با مادر خود تماس گرفت و خبر داد زنده و سالم است و او را
ربودهاند .به این ترتیب ،پرونده وارد فاز تازهای شد و کارآگاهان پی بردند
خانواده باران با افرادی اختالف مالی دارند و همین مسئله نیز به انگیزه
آدمربایی تبدیل شده است.
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقات خود پــی بردند آدمربایــان بعد از
دزدیــدن بــاران دخترک را از اســتان مرکــزی خارج کرده و به اســتان
سیستانوبلوچســتان بردهانــد .به همین دلیل تالش شــد بــا رایزنی با
ریشســفیدان منطقه زمینه آزادی باران مهیا شود .اگرچه این اقدامات
تاکنون نتیجه نداده است ،اما باران دو بار دیگر نیز با خانواده خود تماس
گرفته و از ســالمتش خبر داده اســت .این در حالی است که کارآگاهان

همزمــان با رایزنی با ریشســفیدان ســعی دارند گروگانگیــران را نیز
شناســایی و دســتگیر کنند .آنان بعد از تحقیقات گســتردهای که انجام
دادند به ســرنخهایی از دو مرد دست یافتند و به این نتیجه رسیدند که

این دو نفر روز حادثه باران را بهزور سوار خودرو کردند و ربودند.
دو متهم اکنون دســتگیر شــدهاند و بازجویی از آنها به دستور مقام
قضائی آغاز شده است تا سرنخهای بیشتری از این ماجرا کشف شود.
ســردار کیومرث عزیزی ،فرمانده انتظامی استان مرکزی ،روز گذشته
درباره این پرونده گفت :سالم بازگرداندن باران از برنامههای اولویتدار
شورای تأمین استان ،استانداری و پلیس و رسیدگی به موضوع اختالفات
مالی مطرحشده از اولویتهای بعدی پلیس است.
فرمانده انتظامی اســتان مرکزی خاطرنشان کرد :پلیس از اختالفات
مالی گذشــته خانواده باران شــیخی با ربایندگان و توافقنکردن با آنان
آگاهــی دارد و جدا از اینکــه این اختالفات قانونی اســت یا غیرقانونی،
اکنون ســالم بازگرداندن باران به خانواده با کمتریــن هزینههای جانی
و معنوی در دســتور کار نیروی انتظامی قرار دارد .ســردار عزیزی ادامه
داد :اکنون پیداکردن محل اختفای ربایندگان با انجام اقدامات پلیســی و
دسترســی به این افراد یا اســتفاده از معتمدان محلی و ریشسفیدان و
قانعکردن آنان برای آزادی باران شیخی در دستور کار پلیس قرار دارد.
او ادامه داد :خانواده باران شــیخی نیز اقداماتی با نظارت و هدایت
پلیس در حال انجام دارند و امید است در اولین فرصت زمینه آزادسازی
باران به این سه طریق فراهم شود.

ﻧﺠﺎت ﻗﺎﺗﻞ زن ﺟﻮان از ﭼﻮﺑﻪ دار
شــرق :خانواده زنی جوان که به دست دو مرد به
قتل رســیده اســت ،با دریافت دیه از متهم اصلی
پرونــده اعــالم گذشــت کردند و گفتنــد مجازات
متهمان را به قانون واگذار میکنند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا ،پنج ســال قبل خبر
بهقتلرســیدن زنی جوان در یک خانه به مأموران
پلیس تهران داده شــد .خانواده این زن شناسایی
شــدند و هویت جســد را تأیید کردنــد ،اما گفتند
نمیدانند چه اتفاقی برای دخترشان افتاده و چرا
کشته شده است.
بررســیهای مأموران نشان داد این زن که مینا
نام داشــت ،از مدتها قبل تنها زندگی میکرده و
خانوادهاش هرچند از او باخبر بودند ،اما از ســبک
زندگــی او اطالعی نداشــتند و نمیدانســتند مینا
دقیقــا چه میکند .این در حالی بود که مشــخص
شد آخرینبار مردی به نام امیر با مینا تماس گرفته
و پس از این تماس و مکالمهای که آنها داشــتند،
مینا به تماسهای دیگر پاسخ نداده است.
امیر شناســایی و معلوم شــد او مردی متأهل
اســت ،اما از مدتهــا قبل با همســرش ارتباطی
نــدارد و با او اختالف دارد .امیــر در بازجوییهای
ابتدایــی از اقرار به قتل امتناع کرد ،اما بعد از چند

روز راز قتــل مینا را فاش کــرد .او گفت :من با مینا
ارتباط داشــتم و مدتها بود که بــا او رفتوآمد
میکردم .میخواســتم بــا مینــا ازدواج کنم ،اما
او میگفت اهــل ازدواج نیســت و میخواهد به
شــیوهای که برای زندگیاش در پیش گرفته است
ادامه دهد .من هم اصراری نکردم ،اما به رابطهام
بــا او ادامه دادم .روز حادثه به همراه دوســتم به
خانه مینا رفتیم .ما با او ارتباط داشــتیم .مینا از ما
طلب پول کرد .من هــم مبلغی که طبق معمول
میدادم دوباره پرداخت کــردم ،اما مینا عصبانی
شــد و گفت باید دوبرابــر این پول را بدهم .ســر
این مســئله جروبحث کردیم و دوستم هم در این
جروبحث بود .مینا حرف خیلی زشتی به من زد و
همین مســئله من را بهشدت عصبانی کرد ،من به
او ســیلی زدم و بعد هم با همکاری دوستم او را
به قتل رساندیم.
با اعتراف این مرد ،دوستش هم بازداشت شد.
او نیز به دستداشــتن در قتل اعتراف کرد و گفت:
من پاهای مینا را گرفتم و امیر هم او را با روســری
خفه کرد.
پرونــده بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور
کیفرخواســت برای رسیدگی به شــعبه  ۱۲دادگاه

کیفری استان تهران ارســال شد .متهمان پای میز
محاکمه رفتند .در ابتدای جلســه ،کیفرخواســت
علیه دو متهم خوانده شــد و سپس اولیایدم در
جایگاه قرار گرفتند .آنها گفتند برای قاتل دخترشان
درخواست قصاص دارند و گذشت هم نمیکنند.
وقتی نوبت به متهمان رســید ،آنها در جایگاه
قرار گرفتند و خواستار بخشش شدند .متهم ردیف
اول پرونــده گفت :من از کاری که کردم پشــیمان
هســتم .من مینا را خیلی دوست داشتم و با اینکه
میدانســتم با مردان دیگر هــم ارتباط دارد ،اما از
عالقهام به او کم نشده بود ،به همین خاطر هم او
را مانند زنان دیگر نمیدیدم و هرکاری که میکرد
برایم خیلــی مهم بود .وقتی به مــن فحش داد،
کنترلم را از دســت دادم ،چون توقع داشتم او هم
من را مانند مردان دیگر نبیند .کنترلم را از دســت
دادم و او را خفه کردم.
ســپس متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت.
او نیز اتهام را قبــول کرد و توضیح داد :من پاهای
مقتــول را گرفتــم و امیر هــم او را خفه کرد .بعد
جسد را در خانه رها کردیم و از خانه خارج شدیم.
قضات با پایان جلســه دادگاه وارد شور شدند و
متهــم ردیف اول را به قصاص و متهم ردیف دوم

را به حبس محکوم کردند .رأی صادره با اعتراض
متهمان به دیوانعالی کشــور رفــت ،اما اعتراض
وارد دانسته نشد و رأی مورد تأیید قرار گرفت.
با گذشت پنج سال از حادثه ،با اصرار خانواده
متهــم ردیف اول ،اولیایدم قبــول کردند در قبال
دریافــت دیه رضایــت بدهند .آنها هنــگام اعالم
رضایت گفتند :متهــم دو فرزند دارد و تنها چیزی
که باعث شد ما قبول کنیم رضایت بدهیم فرزندان
او بودند.
آنها بعد از دریافت دیه قانونی اعالم گذشــت
کردند .بهاینترتیب متهم ردیف اول به لحاظ جنبه
عمومی جرم محاکمه شد .او گفت :من از کاری که
کردم پشیمان هستم و درخواست دارم همانطور
کــه اولیایدم از من گذشــت کردنــد ،دادگاه هم
گذشــت کند .من برای اینکه هزینه دیه را بپردازم
همه دارایــیام را از دســت دادم و درخواســت
دارم کمک کنیــد تا بیرون بیایــم و دوباره در کنار
خانوادهام باشم.
با پایان جلســه دادگاه ،قضات برای صدور رأی
وارد شــور شدند و از آنجایی که اولیایدم از متهم
ردیف دوم هم گذشــت کــرده بودنــد ،آنها را به
حبس با تخفیف محکوم کردند.

ﮔﺮوﮔﺎنﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ ارﺛﯿﻪ ﭘﺪري
شــرق :دختر جواني که به ســفارش بــرادرش ربوده شــده بود با
مراجعه به دادســراي جنایي تهران شکایتي را مطرح کرد و موجب
دستگیري برادرش شد .به گزارش خبرنگار ما این دختر با مراجعه به
دادسراي جنایي تهران از ربودهشدن خود در شیراز خبر داد و گفت:
چندماهي اســت که پدرم فوت شــده اســت .او دو خانه که ارزش
میلیاردي دارد ،برایم ارثیه گذاشــته اســت اما برادرم اصرار داشت
که بخشي از خانهها را به نام او کنم .من مخالفت کردم .چند بار در
این مورد با هم صحبت کردیم و هر بار هم کار به مشــاجره کشــید.

در نهایت برادرم به خاطر این اختالف مالي دوســتانش را فرستاد تا
من را بدزدند.
ایــن دختر جوان در مورد نحوه ربودهشــدن خود گفت :هجدهم
فروردین ماه از خانه بیرون آمده بودم که دو نفر از دوســتان برادرم
به زور مرا ســوار ماشــین کردند و چنــدروزي در جایي که نميدانم
کجاست من را نگه داشتند .افرادي که مرا ربوده بودند اصرار داشتند
باید اســناد و مدارکي را امضا کنم که با آن بخشــي از خانهها را به
برادرم واگذار ميکردم اما مــن زیر بار نرفتم به همین دلیل آنها من

را به تهران آوردند و چنــد روز هم در تهران زنداني بودم .در تهران
خود برادرم هم آمد و قصد داشت من را مجبور کند اسناد موردنظر
را امضــا کنم که باز هم زیر بار نرفتم و در نهایت آنها مجبور شــدند
مرا آزاد کنند.
در پي شــکایت این دختر جــوان تحقیقاتي به دســتور بازپرس
جنایي تهران انجام شــد و در نهایت برادر این دختر جوان و دوست
او که در آدمربایي دســت داشت دستگیر شــدند .پرونده نیز پس از
تحقیقات اولیه با قرار عدم صالحیت به شیراز فرستاده شد.

دﺳﺘﮕﯿﺮى ﺳﺎرق ﺳﺮﯾﺎﻟﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮوﻧﺪان
شــرق :مردی که با استفاده از  ۳۰۰کلید بهسادگی
دِر خانههای مردم را باز میکرد و دست به سرقت
میزد ،شناسایی و دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار مــا ،در پی وقــوع چندین
سرقت منزل به شیوه مشابه در یک سال گذشته در
محدوده شــهرکهای محدوده شرق و غرب تهران
و همچنین شکایت تعدادی از مالباختگان ،تیمی
از مأموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت وارد
عمل شدند.
در بررسیهای فنی و تخصصیای که کارآگاهان
انجام دادند ،مشخص شد نحوه سرقتها همه به
یک شــکل است و سارق یا ســارقان بدون تخریب
دِر منــازل و با بازکردن قفل درهــای ورودی ،وارد
خانه شــده و اقدام به ســرقت کردهاند .از ســویی
در همه ســرقتها یکی از اموال مســروقه که به
صورت ثابت دزدیده شــده ،تلویزیون ،السیدی یا
الایدی است.
ایــن مســئله ســرنخهای جدیــدی در اختیار
کارآگاهان قرار داد و تحقیقات وارد مرحلهای تازه
شد تا اینکه در آخرین روزهای فروردینماه امسال،

پرونده شکایتی درباره سرقت منزل به پایگاه پنجم
پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شــد که در آن شاکی
اظهار کرد فیلم دوربین مداربســته منزلش ردی از
سارق را نشان میدهد.
ایــن فیلم بالفاصله با هماهنگی مرجع قضائی
بررسی و مشــاهده شد ســارق پس از پیادهشدن
از یک خودروی ســواری ســبزرنگ با اســتفاده از
دستهکلیدی که داشت قفلهای منزل را باز کرد و
در حالیکه لباس نظامی به تن داشــت ،وارد منزل
شــد و پس از سرقت لوازم منزل از جمله تلویزیون
الســیدی ،آنها را بهوســیله خودروی ســواری
سرقت کرد.
در بررســیهای بعــدی فیلمهای ضبطشــده
از طریق دوربینهای مداربســته ،پــالک خودروی
موردنظر به دســت آمد و بالفاصلــه با هماهنگی
مرکز کنترل پلیس پایتخت ،مالک خودرو شناسایی
و کارآگاهان با هماهنگــی مرجع قضائی به منزل
این فرد اعزام شدند.
مالک خودرو کــه صادق نام دارد ،در تحقیقات
انجامشــده گفت مدتی اســت خــودرو در اختیار

دامــادش اســت .بــا هماهنگــی صورتگرفتــه
مخفیگاه این متهم در محــدوده یافتآباد تهران،
شناســایی شد و تیمی از کارآگاهان برای دستگیری
متهم وارد عمل شدند.
متهم ۳۸ســاله به نام فــرزاد در مخفیگاهش
دســتگیر و در بازرســی از آنجا تعــدادی از اموال
مسروقه از جمله سه دستگاه الایدی و السیدی
کشف شد.
زمانی که متهــم در برابر کارآگاهان قرار گرفت،
لــب به اعتــراف گشــود و گفت حدود یک ســال
پیش به فکر ســرقت از منازل افتــاد و برای اینکه
شــهروندان به ترددهایش در شهرکها و محلهها
شک نکنند ،البسه و تجهیزات نظامی به تن میکرد
و با اســتفاده از خودروی پدر همســرش ،اقدام به
ســرقت میکرد و اموال مســروقه را پس از انتقال
با خودرو بــه محدودههای خالزیر و اطراف آن ،به
مالخران اموال مسروقه میفروخت.
متهم در پاســخ به این ســؤال که چرا هر بار در
ســرقتهای خود تلویزیون ،السیدی یا الایدی
ســرقت میکرد ،گفت ،با توجه بــه اینکه در میان

علت آتشسوزی مرگبار هواپیمای روسی مشخص نیست
در پی آتشگرفتن یک فروند هواپیمای مسافربری روسیه دستکم
 ۴۱نفر کشته شــدند .تاکنون علت رسمی وقوع این سانحه هواپیمایی
اعالم نشده اما برخی از مسافران نامناسببودن وضعیت جوی و رعد
و برق را علــت آتشگرفتن هواپیما میدانند .بنابر اعالم رســانههای
محلی ،در این حادثه که روز یکشــنبه اتفاق افتاد ،یک فروند هواپیمای
مسافربری روسیه که قصد فرود اضطراری در فرودگاه مسکو را داشت،
دچار حریق شــد .در این حادثه  ۴۱سرنشــین هواپیما کشته و تعدادی
دیگر نیز مصدوم شدند.
تصاویر منتشرشــده از این هواپیما در رسانهها حاکی از آن است که
قسمت دم هواپیما دچار حریق شد و خدمه پرواز مسافران را بهسرعت
از میان دود سیاه تخلیه میکردند .در گزارشهای اولیه تعداد قربانیان

رﺧﺪاد

انتقامگیري در فضاي مجازي
از همسر سابق
 شــرق :رئیس پلیس فتای ایالم از شناســایي و
دستگیري فردي که از همسر سابق خود در فضاي
مجازي انتقام گرفته بود ،خبر داد .ســرهنگ »علي
جمالي« گفت :با شکایت زني به اداره پلیس و بیان
اینکه شــخصي از طریق شبکههاي اجتماعي او را
تهدید به انتشار تصاویر خصوصي و خانوادگي کرده
اســت ،موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .او
ادامه داد :با انجام اقدامات فني و تخصصي متهم
شناسایي و با هماهنگي مراجع قضائي در عملیاتی
پلیسي دستگیر شــد؛ متهم که شوهر سابق شاکي
بود در برابر مستندات موجود ،به جرم خود اعتراف
و انگیــزه خود از این کار را انتقام جویي عنوان کرد.
رئیس پلیس فتای استان ایالم توصیه کرد :کاربران
فضاي مجازي حتيالمقــدور اطالعات مهم خود
از جملــه تصاویر خصوصي و فیلمهاي خانوادگي
خــود را در فضاي مجازي ،بهویژه در شــبکههاي
اجتماعي منتشــر نکنند و از اشتراکگذاري تصاویر
خانوادگي خود در شبکههاي اجتماعي حتي براي
افراد قابل اعتماد هم خودداري کنند.

شهادت مأمور نیروي انتظامي
در درگیري با مجرمان
 یکــي از مأموران نیــروي انتظامي شهرســتان
گرميمغان اســتان اردبیل در حیــن انجام وظیفه
شهید و دو نفر دیگر مجروح شدند .فرمانده نیروي
انتظامــي اســتان اردبیل در تشــریح چگونگي این
حادثه گفت :در پي گزارش ساعت  ۲۱و  ۳۵دقیقه
یکشــنبه به مرکز فوریتهاي پلیــس  ۱۱۰مبنيبر
حفاري غیرمجاز در منطقه ،مأموران پاسگاه مرزي
»پاشــنهور« هنگ مــرزي گرمي بــه منطقه اعزام
شدند .ســردار هوشنگ حســیني افزود :گروهي از
نیروهــاي انتظامي بــا اعزام به منطقــه با افرادي
که در حال حفاري غیرمجاز بودند ،مواجه شــدند.
حفــاران با مشــاهده مأموران نیــروي انتظامي به
ســوي آنها تیراندازي کردند و در نتیجه آن فرمانده
پاسگاه پاشنهور از ناحیه ساعد دست چپ مجروح
شــد .او بیان کرد :حفاران به دلیل تاریکي شــب و
شــناخت دقیق منطقه متواري شــدند و مأموران
درپــي آن در چندین مکان کمیــن کردند و منطقه
را تحــت نظر قرار دادند .ســردار حســیني اضافه
کرد :ســاعت  ۱۱شــب در یکي از وروديهاي شهر
گرمــي در محلــه اﷲدرق یک دســتگاه خودروی
پــژو  ۴۰۵نوکمدادي به علت ســرعت زیاد به تیر
چراغ برق برخورد کرد و با مشاهده مأموران نیروي
انتظامي ،دو سرنشــین خودرو به ســوي مأموران
تیراندازي کردند .او گفت :در این درگیري گروهبان
یکم محمد محمودزاده  ۲۳ســاله به درجه رفیع
شــهادت نائل آمد و یک ســرباز هم مجروح شد.
فرمانــده نیــروي انتظامي اســتان اردبیــل افزود:
همچنین در این درگیــري با عکسالعمل مأموران
یکي از سرنشینان خودروي  ۴۰۵به هالکت رسید و
فرد همراه او نیز زخمي شد .او اظهار کرد :مأموران
نیروي انتظامي با بازرســي خــودروی پژو  ۴۰۵یک
قبضه ســالح کالشینکف ،یک خشــاب پر و  ۴۷تیر
جنگي کشــف کردند .او بیان کــرد :تاکنون در این
رابطه پنج نفر دســتگیر شدهاند و تحقیقات در این
زمینه ادامه دارد.

دستگیري اعضاي باند سارقان
مالخران این وسیله خانگی خرید و فروش خوبی
دارد و بهسرعت فروش میرود ،آنها را میدزدید.
در ادامه در بازرسی از وسایل متهم  ۳۰۰قطعه
کلید بــا طرحهای مختلــف از جملــه کلیدهای
معمولی و کامپیوتری کشــف شــد کــه متهم در
توضیح این مطلب نیز گفت با دســتهبندی کلیدها
و کدگذاری روی آنها میتوانســت در کمترین زمان
ممکــن نوع کلیــدی را که با قفــل درهای ورودی
مجتمعها و منازل شهروندان مطابقت داشته پیدا
و بدون تخریب و دردسر قفل را باز کند.
ســرهنگ کارآگاه »خیراﷲ دولتخــواه« ،رئیس
پایــگاه پنجم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ ،با تأیید
این خبر خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر تعدادی
از مالباختــگان ضمــن حضور در پلیــس آگاهی
پایتخت ،اموال مسروقه خود را شناسایی کردهاند و
با توجه به این امکان دارد مالباختگان بیشتری در
اینباره به پلیس مراجعه کنند ،بنابر دستور بازپرس
شعبه هشتم دادســرای ناحیه  ۱۰تهران ،متهم در
اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار دارد.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
این ســانحه  ۱۹نفر اعالم شد که با بیرونکشیدن اجساد تعدادی دیگر
از مسافران از میان بدنه هواپیما ،شمار تلفات حادثه به  ۴۱نفر افزایش
پیدا کرد .بنابر اعالم ســخنگوی دولت روســیه ،این هواپیما حامل ۷۸
مسافر و خدمه بود.
افزایش تلفات توفان در هند
توفان »فانی« در هند دســتکم  ۳۳کشــته برجا گذاشته و صدها
هزار نفر را بیخانمان کرده اســت .در پی وقوع توفان مهیب فانی که
با وزش باد با ســرعت  ۲۰۰کیلومتر در ســاعت همــراه بود و مناطقی
از شــرق هنــد را درنوردید ،صدها هزار نفر بیخانمان شــده و تاکنون
شــمار قربانیان به  ۳۳نفر رســیده اســت .بنابر اعالم مقامات محلی،
همچنین بر اثر این حادثه به ســقف تعدادی ســاختمان خسارت وارد
شــد و تیرهای برق سقوط کردند .به گزارش خبرگزاری رویترز ،مقامات
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محلــی اظهار کردند :درصورتی که پیش از وقوع توفان تخلیه مناطق
در معرض خطر انجام شــده بود ،احتمال افزایش چشــمگیر شــمار
قربانیان وجود داشت.
 ۳کشته در تیراندازی مکزیک
در درگیری بین پلیس و افراد مســلح در شــرق ایالت وراکروز ،دو
پلیس و یک مجرم کشــته و شش افسر پلیس مصدوم شدند .گزارش
تیراندازی در میکدهای در شــهر »میناتیتالن« نیمهشب به پلیس داده
شد که با حضور پلیس در این منطقه ،درگیری مسلحانهای بین پلیس
و افراد شروری که در نزدیکی خانهای بودند ،صورت گرفت.
به گفته پلیس ،در این درگیری یکی از افراد مسلح کشته ،مظنونان
دســتگیر و چهار قبضه ســالح توقیف شد .افســران مجروح نیز برای
مداوا به بیمارستان انتقال داده شدند.

 فرمانده انتظامي شــیراز از دســتگیري اعضاي
بانــد ســارقان درون خــودرو و باغــات در ایــن
شهرستان خبر داد .ســرهنگ »دالور القاصيمهر«
بیان کــرد :در پي وقــوع چند فقره ســرقت درون
خــودرو و مزارع و باغات در حاشــیه شهرســتان
شــیراز ،موضوع شناسایي و دســتگیري سارقان در
دســتور کار مأموران قرار گرفت .او افزود :مأموران
با گشــتزنيهاي محسوس و نامحسوس و کشف
سرنخهاي بهجامانده ،موفق شدند اعضاي باند دو
نفره سارقان را در یکي از محلههاي شیراز شناسایي
و در عملیاتی ضربتي آنها را دستگیر کنند .فرمانده
انتظامي شیراز با بیان اینکه متهمان پس از انتقال
به کالنتــري در بازجویي فنــي و تخصصي به ۳۱
فقره ســرقت درون خودرو و باغــات و مزارع اقرار
کردند ،گفت :متهمان تحویــل مراجع قضائي و از
آن طریق روانه زندان شدند.

اعتراف جوان معتاد
به  ۴۰فقره سرقت
 معتــاد ســابقهدار بــا اعتــراف بــه  ۴۰فقــره
ســرقت اماکن خصوصي روانه زندان شــد .سردار
»روحاالمیــن قاســمي« ،فرمانده انتظامي اســتان
ســمنان اظهار کرد :در پي وقوع چند فقره سرقت
اماکن خصوصي در شهرستان سمنان پیگیريهاي
جدي پلیس براي دســتگیري ســارق آغاز شد .او
افزود :مأموران در تحقیقات میداني و نامحســوس
خود به ســرنخهایي از مشــارکت فردي سابقهدار
در وقوع این جرائم پي بردند .ســردار قاســمي به
شناســایي کامل متهم جوان و هماهنگيهاي الزم
قضائي در این زمینه اشــاره کرد و گفت :پلیس در
عملیاتي غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر
کرد .این مسئول انتظامي با بیان اینکه مجرم اعتیاد
شــدید به انواع مواد مخدر دارد ،گفت :ســارق در
بازجویيهــاي خــود بــه  ۴۰فقره ســرقت اماکن
خصوصي در شهرستان سمنان اعتراف کرد.

