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اخبار کوتاه

انتقاد رئیس پلیس راهور ناجا از وضعیت ایمنی برخی خودروها

باند  ۵نفره سارقان حرفهای منازل
به دام افتادند

«پراید» و «آردی» نباید در جادهها تردد کنند

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیــروی انتظامی از
وضعیت ایمنــی برخی خودروهای داخلی شــدیدا انتقاد
کرد و گفت :برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید میکنند.
به گزارش ایسنا ،سردار ســید کمالهادیانفر در رزمایش
گشــتهای نامحســوس پلیس راهور که صبح دیروز در
دانشــگاه علوم انتظامی امین برگزار شــد ،گفت :توســعه
انضباط ترافیکی یک اصل الزم و اجتنابناپذیر در کشــور
است و باید به آن توجه الزم بشود.وی گفت :در حال حاضر
بیش از  ۴۴میلیون راننده  ۳۳ ،میلیون وســیله نقلیه اعم
از موتورســیکلت و خودرو در  ۲۱۷هزار کیلومتر از راهها
و بیش از هزار شــهر در حال تردد هســتند گفت :بر این
تعداد دیگر نمیتوان با شــیوههای قدیمی و ســنتی نظار
ت کرد و الزم اســت با اســتفاده از شیوههای مدرن و نیز
تجهیزات جدید و کنترل نامحسوس برای کاهش تخلفات
اقــدام کنیم.رئیس پلیس راهور ناجا بــا انتقاد از وضعیت
ایمنی برخی خودروها ،اظهار کرد :برخی خودروسازان ارابه
مــرگ تولید میکنند ،آردی و پراید نباید در جادهها تردد
کنند و باید خودروســازان ما به ســمت تولید خودروهای
امــن بروند.هادیانفر بــا تاکید بر اینکه کاهــش تلفات و
جانباختــگان حــوادث رانندگی یک اصــل مهم و هدف
اصلی پلیس راهور اســت ،اظهار کرد :ســایر دســتگاهها
عــاوه بر پلیس نیز باید پای کار آمــده و به وظایف خود
در این خصوص عمل کنند .وی با اشــاره به گشــتهای
نامحســوس پلیس راهور برای برخورد با تخلفات ترافیکی
گفت :طرحهای عملیاتی پلیس در این حوزه بر استفاده از
س است ،بعضی از رانندگان
بازرسان و گشتهای نامحسو 
شرطی شده و با دیدن ماموران پلیس و خودروگشت تخلف
نمیکنند اما اگر گشتها نباشند دست به تخلف میزنند
که گشتهای نامحســوس در این مورد بسیار موثر است.
به گفته وی ،گشــتهای جدید کنترل نامحســوس برای
 ۱۰اســتان هدف که بیش از  ۵۶درصد تصادفات ما را به
خود اختصاص داده اســت بکارگیری خواهند شد و عالوه
بر آن از پهپادها ،جایروپلنها و بالگردهای ناجا نیز در کنار
گشتهای محسوس و نامحســوس پلیس راهور استفاده
خواهد شد.ســردارهادیانفر با بیان اینکه حدود ۸۲درصد
علل تصادفات ســرعت و ســبقت غیرمجاز ،عدم توجه به
جلو و خســتگی و خواب آلودگی اســت ،همچنین اظهار
کرد :استفاده از تلفن همراه مورد برخورد جدی گشتهای
نامحســوس قرار خواهد گرفت.رییس پلیس راهور ناجا با
تاکید بر اینکه وظیفه کاهش کشــته فقط با پلیس نیست،
افزود :پلیس یک سازمان از  ۳۲سازمان کشور است که در
رئیــس پلیس پایتخت گفت :پلیس راه فرماندهی انتظامی
تهران با شــش پاسگاه و یک قرارگاه مرکزی در بخشهای
شمالی ،شمال شرق ،جنوب و غرب تهران کار خود را آغاز
خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،سردار رحیمی با اشاره به نیاز
کالنشــهر تهران به افتتاح و آغاز به کار پلیس راه پایتخت
گفــت :حدود یــک میلیون ورود و خروج در شــهر تهران
داریــم که این میزان ،آخر هر هفته نیز دو برابر می شــود.
وی ادامه داد :پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران با شــش
پاسگاه و یک قرارگاه مرکزی در بخشهای شمالی ،شمال

این زمینه مسئولیت دارد به عنوان مثال اگر  ۱۵۸۲نقطه
حادثــه خیز در جادهها کاهش یابــد  ۵۶درصد تصادفات
کاهش مییابد و یا اینکه بیمه مرکزی حاضر اســت حدود
 ۲۰۰ - ۳۰۰میلیون تومان دیه فوت شــده را بدهد ولی
برای کاهش تصادفات هزینه نپردازد .همچنین وی با بیان
اینکه یکی از نقاط تمرکز گشــتها و بازرسان نامحسوس
محدوده  ۳۰کیلومتری شهرهاست ،اظهار کرد :بیش از ۶۰
درصد تصادفات رانندگی در محدوده  ۳۰کیلومتری شهرها
رخ میدهــد و از این رو در این نقــاط نیز تمرکز ویژهای
داریم .سردارهادیانفر در مورد بکارگیری پهپادها و ناوگان
هوایی پلیس نیز گفت :عالوه بر پهپادهای پلیس راهور که
تولید داخل و بومیســازی شده هستند ،از بالگردها نیز به
منظور رصد و نظارت بیشــتر بر وضعیت ترافیکی استفاده
خواهد شــد.وی با بیان اینکه پهپادهــا قابلیت پرواز ۲۰۰
کیلومتر رفت و برگشــت را دارند ،اظهار کرد :در جادههای
شمالی ،آزادراه قزوین رشــت ،جاده تهران قم ،محورهای
شــمال و جنوب اســتان فارس و اســتان کرمان که جزو
محورهای پرتردد ما هستند ،از آنها استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه توســعه انضبــاط ترافیکی و کاهش
تصادفات و تلفات ناشــی از حــوادث ترافیکی باید کاهش
یابد ،گفت :برنامه ریزی امسال پلیس کاهش  ۲۰۰۰نفری
جانباختگان اســت و تمام دستگاهها پای کار بیایند وقتی

حدود  ۴۹درصد از جانباختگان حوادث رانندگی در حین
انتقال یا پس از آن جان خود را از دست میدهند بنابراین
الزم است دســتگاههایی مانند وزارت بهداشت نیز در این
خصوص اقدامات الزم را انجام دهد.وی در مورد نقش دیگر
دستگاهها و وضعیت ایمنی خودروها نیز گفت ۳۲ :دستگاه
در کنار پلیس در زمینه کاهش تصادفات و تلفات رانندگی
مســئولیت دارند که متأســفانه مکاتبات ما با بسیاری از
آنها به جایی نرســیده است ،خودرویی مانند پراید یکی از
ناامنترین خودروهاســت که در بسیاری از کشورها تردد
خودروهای مشــابه آن در جادهها ممنوع شده است .امروز
ایمنی خودروها باید مد نظر قرار بگیرد و تا کی باید تولید
پراید ادامه داشــته باشد .پراید در جادهها خودروی ایمنی
نیست و هنگام بارندگی و آب گرفتگی معابر جز ناامنترین
خودروهاســت .ســردا ر هادیانفر به اقدامــات وزارت راه و
راهداری نیز اشــاره کرد و گفت ۵۲۰۰ :نقطه حادثه خیز
در کشــور داریم که  ۳۲۰۰مــورد آن در جادهها و مربوط
بــه وزارت راه و  ۲۰۰۰مــورد آن در شــهرها و مربوط به
شهرداریهاســت .از این تعداد حــدود  ۱۵۸۰مورد نقطه
حادثه خیز وجود دارد که اگر همین نقاط رفع شــود ۵۶
درصد تصادفات ما کاهش مییابد .رئیس پلیس راهور ناجا
از کوتاهی بیمهها در عمل به وظایف خود نیز شدیدا ً انتقاد
کرد و گفت :ســال گذشته  ۱۷هزار و  ۱۳۸نفر در جادهها

رئیس پلیس پایتخت عنوان کرد

آغاز بهکار پلیسراه پایتخت با  ۶پاسگاه

شرق ،جنوب و غرب تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.وی
افزود :افزایش ایمنی عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب و
گسترده ترافیکی و پیشگیری هر چه بیشتر از وقوع حوادث
از برنامههای ما در پلیس راه تهران بزرگ است.
رئیس پلیس پایتخت ،تصریح کرد :پلیس راه آزاد راه تهران

قم ،حسن آباد ،لواسانات ،محور امام رضا(ع) ،پلیس راه آزاد
راه تهران شــمال و پلیس راه کمربنــدی جنوبی تهران از
امروز فعال خواهند شد.ســردار رحیمی ادامه داد :بیش از
 ۱۰۰کیلومتر مربع از محورهای اطراف شهر تهران و حدود
 ۷۳۵هزار دســتگاه خودرو به صورت روزانه تحت پوشش
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افقی:
 -1میوهای اســت شــبیه سنجد-
گروهی از راویــان حدیث که مورد
تایید علمــا بوده و هــر روایتی به
ایشان برسد صحیح است
 -2واژه معــادل خــدا در نزد تمام
ملتهای آریایینژاد باســتان -ملحق
کردن -یقین ،اطمینان
 -3از گلهای زینتی -معلم دختران
شاهان ترک -شنونده
 -4بخشــودگی خدمت ســربازی-
دریایــی بیــن مالــزی و فیلیپین-
خاندان
 -5سرسرا ،تاالر -کانال -سوال
 -6اولین رییس جمهور روسیه -نام
اسب پیامبر -امر به کوفتن
 -7ضمیر جمــع -صریح و بیپرده
سخن گفتن -کیسه پول
 -8از ادات استفهام -کوچ تابستانی-
آنچه در آب خالص پخته شده باشد
 -9از جزایــر جنوبــی کشــور -از
نامهــای آقایان و به معنی درســت
کردار -عدد ماه
 -10خاتــون -نام جبهه آزادیبخش
فیلیپیــن کــه خواهان اســتقالل
قسمت مســلمان نشین جنوب این
ترکمنستان است
کشور است -آخرین پادشاه بابل که
 -12آنکه اخبار محرمانه کشــور را به بیگانگان خبر میدهد -وجود مقدس
مغلوب کورش هخامنشی شد
که به عقیده هندوان بشر زاده اوست -ربالنوع بزرگ آشوریان
 -11مردان -سرقت -انگور
 -12خم -پیراهن سفید و گشاد تا زانو -از خلفای بنیامیه که بعد از معاویه  -13ماده شمع سازی -صبر و تحمل -از سبزیهای معطر
 -14نژاد هند و اروپایی -آخرین -سنگ قیمتی سرخ رنگ
ابن یزید به خالفت رسید
 -13آنکه بدیهایش برمال شــده -گیجی حاصل از می زدگی -کتاب احکام  -15دانشــمند و مورخ ایرانی در قرن  6ه ق بــا آثاری چون تاریخ بیهق و
لباباالنسان.
شرعی
 -14مقوای دعوت -گردبادهای پرقدرت شــرق آمریکا که قادرند قطار پر از
بار را به هوا بلند کنند -ذبح کردن گوسفند برای کودک
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 -15مرکز کشور اروگوئه -مسابقه اتومبیل رانی.

عمودی:
 -1وزیر خائن لطفعلی خان زند که با بستن دروازههای
کرمان بر روی خان زند باعث انقراض سلسله زندیه شد
 -2سخن ظریف و شیرین -رشته کوهی در شمال شرق
ایران -از شهرهای استان آذربایجان شرقی
 -3غذایی از تخم مرغ -فروریختن ســقف -دریاچهای
در کشور ترکیه
 -4نقاب خانمها -برودت -نترسی و بیباکی
 -5نوعــی بیماری عصبی کــه در آن اعصاب کمر و پا
بشدت تحریک میشوند -سمبل ،مظهر -قعر و پایین
 -6تکرار حرف -اروپایی -نیمه گرم
 -7مجموعــه تشــکیالت صنعتی -هــوس زن باردار-
جهان ،زندگی
 -8تندی و تیزی -رودی در استان کرمان -رانده شده
 -9پیش پرده فیلم در ســینما -فزون -منسوب به کره
خاکی
 -10تازه راه افتاده -درویش بیچیز و ســالک -ضمیر
غایب
 -11مایــع حیات -ارتعاش بدن -شــهر باســتانی در
خراســان که بــه امر کیکاوس بنا شــد و امــروز جزو
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جان خود را از دســت دادند .یعنی بیمهها در ســالی که
گذشــت به ازای هر یک از این جانباختگان  ۲۶۰میلیون
تومان پرداخت کردند .بــرای  ۳۶۵هزار مجروح تصادفات
نیز خساراتی را پرداخت کرده و نسبت به جبران خسارات
تصادف خودروهــا نیز مبالغی را پرداخت کردند اما همین
شرکتها حاضر نیستند که سهم خود برای تقویت ناوگان
امــدادی و کاهش تصادفات را پرداخت کنند.رئیس پلیس
راهور ناجا با بیان این که گشــتها و بازرسان نامحسوس
در طرح تابستانی پلیس نیز مشارکت خواهند داشت گفت:
از امروز  ۱۵۰دســتگاه خودرو جدید گشت نامحسوس در
 ۱۰استان هدف ما که بیشترین تصادفات در آنها رخ داده
است فعالیت خود را آغاز خواهند کرد .بیش از  ۱۳۰پاسگاه
پلیس فعال بوده و نســبت به برخورد با تخلفات رانندگی
به ویژه تخلفات حادثه ساز برخورد خواهند کرد.وی افزود:
ســرعت و ســبقت غیر مجاز ،عدم توجه به جلو ،خستگی
و خــواب آلودگــی و… جز عمدهتریــن دالیل تصادفات
رانندگی اســت و مأموران پلیس بــه توجه به این که این
موارد جز تخلفات حادثه ساز محسوب میشود حتماً با آن
برخورد خواهند کرد .ما تاکیــد کردهایم که اگر رانندهای
مرتکب تخلفات حادثه ســاز شد خودرواش توقیف شود و
اما اگر این افراد همراه با خانوادشان بوده و برای نخستین
بار مرتکب تخلف شــوند توقیف خودرو به شــکل ساعتی
اســت .اما اگر خانواده همراه راننده نبــوده و دارای تکرار
تخلفات بوده باشــند خودرویشان عالوه بر جریمه به مدت
 ۷۲ساعت نیز توقیف خواهد شد .وی در پاسخ به پرسشی
در مورد بازدیدش از مراحل ساخت آزاد راه تهران شمال،
خاطر نشــان کرد :فاز یک این آزاد راه به طول حدود ۳۲
کیلومتــر از انتهای بزرگراه همت تا شهرســتانک برای ما
بســیار مهم است و اقدامات زیادی نیز در آن انجام گرفته
است که امیدواریم به زودی با بازگشایی بار ترافیکی اتوبان
کــرج و ابتدای جاده چالوس کاهــش یابد .راه اندازی این
فاز حدود دو ســاعت از زمان ســفر به شــمال را کاهش
میدهد.سردارهادیانفر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی
بــر کاهش  10کیلومتری ســرعت در جادهها اظهار کرد:
این مســاله در مورد برخــی از جادهها و نقاط حادثه خیز
و مأموران پلیس ابالغ شده  ،در محورهای پرخطر کاهش
ســرعت را خواهیم داشت اما این هنوز به شکل یک قانون
در نیامده .البته این مساله در مورد کاهش سقف سرعت در
جادهها نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا میانگین سرعت
را در برخــی از نقاط پر خطر که ســرعت غیر مجاز عامل
وقوع تصادفات بوده کاهش دهیم.
فرماندهی پلیس راه تهران بزرگ قــرار خواهد گرفت.وی
افزود :روزانه دو تا  ۵۰۰۰دســتگاه اتوبــوس از پایانههای
تهران در حال تردد هســتند که برای پیشگیری از حوادث
جادهای ،عملیات احداث ایستگاههای پلیس راه چهارگانه را
در تهران آغاز خواهیم کرد.براســاس گزارش سایت پلیس،
رئیس پلیس پایتخت در پایان خاطرنشــان کرد :باید برای
استفاده از این امکانات تدبیر و برنامه داشته باشیم چرا که
 ۶۰درصد جان باختگان سوانح رانندگی در  ۳۰کیلومتری
ورودی و خروجی شهرها است.

دستگیری جاعالن تراولچک و دالر

جاعالن دالر و تراول چک توسط ماموران پلیس تهران دستگیر شدند.به گزارش
ایســنا ،حوالی ساعت چهار صبح روزسه شنبه عوامل گشت کالنتری شهدا حین
گشتزنی در محدوده استحفاظی خود به سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید
که حین جابهجایی لوازم بودند ،مشــکوک شده و برای بررسی موضوع وارد عمل
شــدند اما راننده پراید به محض رؤیت عوامل انتظامی متواری شد .با فرار راننده
پراید تعقیب و گریز برای دستگیری این فرد آغاز شد و مدتی بعد مأموران راننده و
دیگر سرنشین این خودرو را دستگیر و به همراه خودرو به کالنتری منتقل کردند.
با انتقال متهمان به کالنتری ،مأموران اقدام به بازرسی از داخل خودرو کردند که
در جریان آن حــدود  500تراول  50هزارتومانی 55 ،تراول  100هزار تومانی و
اسکناسهای  100دالری جاسازشده و جعلی به همراه مقادیری موادمخدر را از
داخل پراید کشــف کردند .مأموران در ادامه با هماهنگی با سرپرســت دادسرای
ناحیه  14تهران وارد مخفیگاه متهم شده و در آنجا نیز ادوات تولید اسکناس جعلی
از جمله چهار پرینتر و اسکنر مخصوص جعل اسکنانس کشف شد .همچنین در
مخفیگاه متهم خانم جوانی نیز حضور داشــت که مشــخص شد وی با متهم در
جعل اسکناس فعالیت دارد که این زن نیز به کالنتری انتقال یافت.سرهنگ رضا
حیدری؛ رئیس کالنتری  110شــهدا با اعالم این خبر گفت :شــهروندان تا حد
امکان از کارتهای اعتباری استفاده کرده و در صورت لزوم حین دریافت تراول ،به
شناسههای امنیتی تراول توجه کنند.

کالهبرداری  ۱۰۰میلیاردی به بهانه پیش فروش خودرو

رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری  ۳کالهبردار حرفهای و
اعتراف به  ۱۰۰فقره کالهبرداری خبر داد و گفت :متهمان به بهانه پیش فروش
خودرو از مالباختگان  ۱۰۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سرهنگ «قاسم دستخال» در توضیح این خبر ،بیان داشت۶ :
پرونده مشــابه با موضوع کالهبرداری از کالنتری  ۱۶۴قائم به پایگاه یکم پلیس
آگاهی پایتخت برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده ارجاع شد .وی عنوان
کرد :شــاکیان پرونــده پس از مراجعه به پایگاه یکم پلیــس آگاهی در اظهارات
مشابهی ،عنوان کردند :برای خرید و پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی به
دفتر فروش اتومبیل واقع در بزرگراه ارتش که  ۲نفر در آن مشغول به کار بودند،
مراجعه کردهایم .تعدادی خودرو پیش فروش و مبالغ فراوانی را به متهمان پرداخت
کرده ایم .ولی خودروها در موعد تعیین شده ،تحویل نشد و اکنون متوجه شدیم
که دفتر فروش بســته شــده و کارمندان وی متواری شده اند .این مقام انتظامی
با بیان اینکه در تحقیقات پلیســی مشخص شد ،اعضای دفتر پدر و پسر هستند
و مدیریت دفتر بر عهده پســر خانواده بوده ،گفت :در تحقیقات پلیسی مخفیگاه
پدر خانواده در حکیمیه تهران پارس شناسایی ،ولی هیچ ردپایی از مخفیگاه پسر
خانواده به دســت نیامد.سرهنگ دست خال گفت :در نهایت با تالشهای شبانه
روزی ،کارآگاهان پایگاه یکم مخفیگاه پسر خانواده را در یکی از شهرهای شمالی
کشــور شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی اکیپی از کارآگاهان برای دستگیری
وی به آن محل اعزام و موفق شدند ،متهم را در مخفگیاهش دستگیر کنند .وی،
افزود :با دستگیری متهم دوم پرونده پرده از حقیقت ماجرا برداشته شد و مشخص
شــد که متهمان با همکاری همدست خود که متهم اصلی پرونده است اقدام به
کالهبرداری تعداد زیادی از شهروندان کرده اند.وی ابراز داشت :با دستگیری متهم
اصلی پرونده ،متهم در تحقیقات پلیسی به  ۱۰۰فقره کالهبرداری به بهانه پیش
فروش خودرو و دریافت مبلغ یکصد میلیارد ریال از مال باختگان اعتراف کرد .با
اعتراف صریح متهمان به جرم ارتکابی ،هر  ۳متهم روانه زندان شده اند.

دستگیری
سارق
ویلچر بیمارستان
عوامل انتظامی مستقر در بیمارستان امام حسین(ع)
فردی را مشــاهده کردند که با در دست داشتن یک
ویلچر ،قصد خروج ویلچر از بیمارستان را داشت .به

معاون مبارزه با ســرقتهای خاص پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند  ۵نفره
ســارقان منازل شــرق و مرکز پایتخت خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،ســرهنگ احمد نجفی معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخــت اظهار کرد :با ارجاع چندین پرونده مشــابه ســرقت منزل از منازل
شــرق و مرکز پایتخت به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،شناسایی و
دستگیری متهمان پرونده در دستور کار قرار گرفت.این مقام انتظامی با بیان
اینکه در تحقیقات پلیســی ،مشخص شد که سرقتها توسط باندی از سارقان
منزل صورت گرفته اســت ،گفت :در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که
یکی از ســارقان حرفهای منازل پس از رهایی از زندان با تشکیل باندی شامل
 ۳مرد و  ۲زن اقدام به ســرقت از منازل میکند.وی عنوان کرد :با شناســایی
اعضای باند به دست آمد که  ۲تن از اعضای باند توسط کارآگاهان پایگاه سوم
و چهارم پلیس آگاهی به علت ارتکاب سرقت دستگیر و اکنون در زندان به سر
میبرند.سرهنگ نجفی افزود :کارآگاهان اداه هفدهم موفق شدند اعضای دیگر
باند را در عملیاتهای مختلف دســتگیر و دربازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی
لوازم منزل ســرقتی کشــف کردند .معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس
آگاهی گفت :متهمان به  ۴۰فقره ســرقت با همکاری یکدیگر اعتراف و اظهار
کردند که بیشــتر سرقتها در شرق و مرکز پایتخت مرتکب شدهاند .این مقام
انتظامی اضافه کرد :متهمان با دستور قضائی روانه زندان شدهاند.

کشف  4مزرعه بیت کوین و  270دستگاه ماینر
در شهر قدس

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از کشــف  270دســتگاه استخراج ارز
دیجیتال (بیت کوین) در شهرســتان قدس ،خبر داد.به گزارش ایسنا ،سردار
محسن خانچرلی در این باره گفت :با به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مینی
بر اینکه افرادی ســودجو در یک واحد ســردخانه صنعتی اقدام به راه اندازی
چهار مزرعه تولید ارز دیجیتال کرده اند ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران
پلیس شهرســتان قدس قرار گرفت .وی افــزود :ماموران انتظامی پس از یک
سری اقدامات اطالعاتی و فنی موفق به شناسایی محل تولید ارزهای دیجیتال
در یکی از واحدهای صنعتی شــده و به محل مورد نظر اعزام شدند.این مقام
ارشــد انتظامی تصریح کرد :در بازرسی از محل مورد نظر 270 ،دستگاه ماینر
(استخراج ارز دیجیتال) کشف که برابر اعالم کارشناسان ارزش آن  23میلیارد
ریال برآورد شده است.براســاس گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی غرب
اســتان تهران با اشاره به دستگیری چهار متهم در این راستا و معرفی آنان به
مراجع قضائی ،گفت :استفاده از دستگاههای ماینر ،نیاز به مصرف برق زیادی
داشته لذا متهمان با استفاده از برق یارانهای واحدهای صنعتی اقدام به فعالیت
غیرقانونی کرده بودند که با اشراف اطالعاتی پلیس به دام افتادند.

شجاعت سرباز کالنتری
در دستگیری خرده فروش مواد مخدر

روز ســه شنبه یک سرباز وظیفه در خیابان شــهید مصطفی خمینی به یک
دســتگاه خودروی پراید دســتور ایســت داد ،اما راننده بدون توجه به فرمان
ایست پلیس متواری شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حدود ساعت ۱۶
روز سه شنبه ،واحد گشت موتوری کالنتری  ۱۰۹بهارستان که یک درجهدار
راکب و سربازی وظیفه ترکنشین آن بود ،در خیابان شهید مصطفی خمینی
به یک دســتگاه خودروی پراید با یک سرنشین مشکوک شده و به راننده آن
دســتور ایســت دادند ،اما راننده بدون توجه به فرمان ایســت پلیس متواری
شد.گشــت موتوری پلیس بالفاصله به تعقیب بــا خودروی مذکور پرداخت و
ماموران احتمال دادند که خودروی پراید حامل موادمخدر باشد.تعقیب و گریز
گشــت موتوری پلیس با خودروی پراید ادامه داشت تا اینکه در بین چهارراه
سیروس و سرچشمه ،سرباز ترکنشین در یک اقدام جسورانه با مشاهده پایین
بودن شیشــه خودرو و برای ورود به آن اقدام به پرش از روی موتورســیکلت
کرد.در ادامه راننده پراید ،با مشاهده این اقدام سربازوظیفه ،خودرو را به سمت
خودروهای عبوری دیگر کشــاند که خــودروی پراید با دو خودروی پژو ۴۰۵
و تیبا برخورد کرد.در نهایت ســرباز وظیفه موفق شــد فرمان خودرو را تحت
کنترل خود درآورد و خودرو متوقف شــد ،در این حین راننده پراید قصد فرار
داشت که مامور درجهدار ،وی را زمینگیر و بازداشت کرد.سرهنگ دوستعلی
جلیلیان؛ سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت:
راننده پراید مردی  ۳۲ساله است و از داخل خودرو حدودا ً  ۴۵۰گرم هروئین و
 ۵۰گرم شیشه در پکهای مختلف کشف و ضبط شد.وی با بیان اینکه متهم
قصد فروش و توزیع موادمخدر کشــف شده را داشت ،تصریح کرد :وی در این
زمینه ســابقهدار نیز است.جلیلیان خاطرنشان کرد سرباز وظیفهشناس متولد
 ۷۲و ورزشــکار است که بر اثر این حادثه از ناحیه سر و سینه مصدوم شده و
در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته است.

ماجرای آدم ربایی دروغین
دختر دانشجو چه بود؟

دختــر جوان که از خانه فرار کرده بود برای بازگشــت نزد خانوادهاش مجبور
به طراحی یک ســناریوی آدم ربایی دروغین شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،چند روز قبل مرد میانســالی پیش پلیس رفت و در حالی که از ناپدید
شــدن دخترش خبر میداد گفت :دخترم صبح دیروز برای رفتن به دانشگاه
خانه را ترک کرد ،اما دیگر خبری از او نشد.
هر چه با تلفن همراهش نیز تماس میگیرم خاموش اســت .به سراغ دوستان
و هم دانشگاهیهایش هم رفتم ،اما کسی از میترا خبری ندارد.با شکایت مرد
میانسال بالفاصله به دســتور بازپرس جنایی تحقیقات آغاز شد .در نخستین
گام کارآگاهان به سراغ بیمارستانها و کالنتریها رفتند ،اما هیچ رد و سرنخی
از میترا بهدســت نیامد.بررسیها برای یافتن دختر جوان ادامه داشت تا اینکه
 ۷۲ساعت بعد پدر میترا دوباره به سراغ پلیس آمد و گفت :دخترم را دزدیده
و او را بشدت شکنجه کردهاند .آدم رباها پای او را با چاقو مجروح کردهاند .اما
دخترم توانسته فرار کند او ساعاتی قبل با وضعیت جسمی و روحی خیلی بدی
خودش را به خانه رساند.بهدنبال این تماس ،تحقیقات ادامه یافت و در نهایت
مأموران پلیس با شــکایت دختر جوان موفق به دستگیری فرد آدم ربا شدند.
شــهرام ،مرد میانسالی که به این اتهام بازداشت شده بود ،گفت :آدم ربایی در
کار نیســت .من و میترا دوست بودیم روز مورد نظر او را سوار ماشینم کردم و
به خانه باغی که در اطراف تهران داشتم بردم .چند روزی باهم بودیم ،اما وقتی
میترا متوجه شــد من ،همسر و فرزند دارم تصمیم گرفت که مرا ترک کند و
به خانه برگردد .اما از آنجایی که رویش نمیشــد به خانه برگردد و پاسخگوی
ســؤاالت پدر و مادرش باشد با چاقو پایش را زخمی و شروع به خودزنی کرد.
بعد از آن هم راهی خانه شد.این درحالی بود که پزشکی قانونی نیز اعالم کرد
که ضربه چاقو خودزنی بوده است .باتوجه به نظریه پزشکی قانونی ،مدارکی که
در تحقیقات بهدست آمد و اظهارات مرد میانسال ،دختر جوان تحت بازجویی
قرار گرفت.بدین ترتیب دختر جوان که دستش را رو شده میدید به نقشه آدم
ربایی دروغین اعتراف کرد و گفت :در تلگرام با شهرام آشنا شدم.
به من وعده و وعیدهای زیادی داد و ابراز عالقه کرد .من هم تصمیم به ازدواج
با او را داشــتم .اما چون شهرام  ۴۵سال داشت به خاطر تفاوت سنی مطمئن
بــودم که پدر و مادرم با این ازدواج موافقت نمیکنند.او ادامه داد :برای همین
یک روز به بهانه رفتن به دانشــگاه از خانه خارج شدم و به خانه باغ شهرام در
خــارج از تهران رفتم .چند روزی که آنجا بودم متوجه شــدم که او زن و بچه
دارد .بههمیــن دلیل تصمیم گرفتم به خانه برگــردم .اما از برخورد خانوادهام
بشــدت میترســیدم .بههمین دلیل تصمیم گرفتم خودم را زخمی کنم و به
دروغ به آنها بگویم که مرا ربودهاند و از دست آدم رباها فرار کردهام.

گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ،عوامل انتظامی
مســتقر در بیمارســتان امام حســین (ع) فردی را
مشــاهده کردند که با در دست داشتن یک ویلچر،
قصد خروج ویلچر از بیمارســتان را داشت.مأموران
نزد این شخص رفته و اقدام به بررسی ویلچر کردند.
با بررســی اولیه مشخص شــد عالئم و مشخصات
بیمارســتان روی ویلچــر مندرج نشــده و به نظر
میرســد این ویلچر شخصی است.با بررسی دقیقتر
مشــخص شد ،فرد مذکور دارای اعتیاد شدید است،
بدون همراه و بیمار بــه مرکز درمانی مراجعه کرده

و خودش نیز در هیچکدام از بخشهای بیمارســتان
ویزیت و پذیرش نشــده است.در تحقیقات تکمیلی
مشخص شد این فرد با چاقو عالئم درج شده بر روی
ویلچر را ســوراخ کرده و ویلچر را به وسلیه شخصی
تبدیل کرده اســت .ســرهنگ علی جنتی؛ فرمانده
یگان انتظامی وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی کشور با اعالم این خبر گفت :فرد مذکور پس
از بازداشــت تحویل عوامل کالنتری  ۱۰۶نامجو شد
تا به مراجع قضایی معرفی شود.وی تصریح کرد :فرد
مذکور سابقه سه بار دستگیر را در زمینه اعتیاد دارد.

