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کالهبرداری به بهانه خرید ابزارآالت صنعتی و پوشاک

فرمانده انتظامی اســتان البرز از دســتگیری فردی خبر
داد کــه بــه بهانه ســرمایهگذاری در صنعت پوشــاک و
خرید ابزارآالت صنعتی  ۴۴۰میلیارد ریال از شــهروندان
کالهبرداری کرده بود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســردار عباســعلی
محمدیــان فرمانده انتظامی اســتان البــرز گفت :در پی
ارجاع پرونده شــکایت از دادسرای عمومی و انقالب کرج
بــه پلیس آگاهی اســتان البرز مبنی بــر اینکه فردی به
بهانه ســرمایهگذاری در صنعت پوشاک و خرید ابزارآالت
صنعتی ۴۴۰ ،میلیارد ریال کالهبرداری کرده ،رسیدگی به
موضوع در دســتور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :در بررســیهای اولیه مشــخص شــد؛ متهم با
همکاری  ۲نفر دیگر با شناســایی افرادی که تمکن مالی
باالیی داشــتند با توســل به ترفندهــای متقلبانه و دادن
وعدههای واهی ،آنها را به مشارکت در سرمایه گذاری در
صنعت پوشاک و خرید ابزارآالت صنعتی دعوت میکردند
و پس از دریافت مبالغ هنگفت ،تلفن خود را خاموش کرده
و محل زندگی خود را ترک و از آن جا نقل مکان میکردند.
این مقام ارشد انتظامی ،با بیان این که متهم از کالهبرداران
سابقهدار و حرفهای است ،گفت :در ادامه ماموران با انجام
اقدامات پلیســی متوجه شدند ،خودرو ســمند متهم در
پارکینگ مترو گلشــهر کرج پارک اســت کــه خودرو را

تحــت نظر قرار دادند و پس از چند ســاعت ۲ ،زن که از
افراد خانواده متهم بودند ،ســوار بر خودرو شده و به سمت
«صفادشــت» اســتان تهران حرکت کرده و در یک منزل
مسکونی مستقر شدند.
وی تصریح کــرد :خودرو مورد نظر همچنان تحت تعقیب

کارآگاهان بود تا این که  ۲زنی که وارد منزل شــده بودند
پس از دقایقی به وســیله یک دســتگاه خودروی پراید ،از
مخفیگاهشــان خارج و در منطقه «خرمدشــت» به متهم
اصلی پرونده ملحق شدند.ســردار محمدیان اظهار داشت:
ماموران پــس از تعقیب و مراقبت خــودرو مورد نظر ،در

یک فرصت مناسب متهم را دستگیر کردند و در این میان
تعدادی افراد ناشناس قصد فراری دادن نامبرده را داشتند
که با هوشیاری پلیس در این کار ناکام ماندند و متهم اصلی
نیز دستگیر شــد.وی گفت :در ادامه هر  ۲همدست متهم
که برای پیگیری موضوع به پلیــس آگاهی مراجعه کرده
بودند با هماهنگی مقام قضائی دســتگیر شــدند.این مقام
ارشد انتظامی خاطرنشــان کرد :متهمان در بازجوییهای
صورت گرفته ،ابتدا منکر هرگونه کالهبرداری شدند ،اما در
مواجهه با مستندات و در حضور تعدادی از مال باختگان به
ناچار لب به اعتراف گشــوده و به  ۴۰فقره کالهبرداری به
ارزش  ۴۴۰میلیارد ریال اقرار کردند.
سردار محمدیان در خصوص شیوه کالهبرداران به خبرنگار
ما ،گفت :متهمان پس از شناسایی طعمههای خود به بهانه
ســرمایهگذاری در شــرکت خرید و فروش ماشین آالت
صنعتی و واردات پوشــاک ،آنها را به ســرمایه گذاری و
دریافت ســودهای سرشــار ترغیب کرده و سرمایهگذاران
نیز بدون هیچ تحقیقی مبنی بر احراز هویت شرکت ،پول
زیادی را برای سرمایهگذاری و بردن سود زیاد به وی داده
و متهم نیز پس از رسیدن به مقاصد خود از محل متواری
شده و دیگر پاسخگوی سرمایهگذاران نبوده است.فرمانده
انتظامی اســتان البرز در پایان ،با بیان این که تاکنون ۲۱
نفر از مال باختگان شناسایی شدهاند ،یادآور شد :تحقیقات
برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.

هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداری با عنوان «حراج جمعه سیاه»
معاون اجتماعی پلیس فتا باهشــدار به طراحی درگاههای
جعلــی در روزهای منتهی به بلک فرایدی به عنوان یکی از
شگردهای مهم مجرمان سایبری گفت :هر سال در روزهای
حوالی بلک فرایدی شــاهد شکایت قابل توجهی از مردم به
خاطر کالهبردارهای صورت گرفتــه در خصوص پرداخت
بهــای کاالی مورد نظر و عــدم دریافت کاال یا تقلبی بودن
کاالی تحویلی به آنها هســتیم.به گزارش ایسنا ،سرهنگ
رامین پاشــایی در تشــریح این خبر اظهار داشت :احتماالً
ایــن روزها با آگهیهایــی با عناوین مختلــف و مرتبط با
حراجی بزرگ دوم و ســوم آذرماه (بلــک فرایدی) مواجه
شده باشید« ،پیشنهادهای ویژه و تخفیفهای باور نکردنی،
سادگی در خرید ،قابلیتهای مقایسه کاال با کاالهای مشابه
و  »...از جملــه مطالبی اســت که در فضــای مجازی و به

خصوص شــبکههای اجتماعی به آن پرداخته شــده است.
وی ادامه داد :تبلیغــات فریبنده ای در جهت ارائه خدمات
و فروش کاال بــا قیمتهایی پایینتر از قیمتهای واقعی و
ارســال رایگان صورت میگیرد این در حالی است که طی
این سالها اســتفاده از شیوه فروش بلک فرایدی به برخی
از فروشــندهها کمک کرده تا بتوانند کاالهای قدیمی خود
را به راحتی بفروشــند.معاون اجتماعی پلیس فتا با اشــاره
بــه اینکه طراحی درگاههای جعلی کــه در اصطالح به آن
فیشینگ گفته میشود ،در روزهای منتهی به بلک فرایدی از
شگردهای مهم مجرمان سایبری است ،عنوان کرد :هر سال
در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی
از مــردم به خاطر کالهبردارهای صورت گرفته در خصوص
پرداخت بهای کاالی مورد نظر و عدم دریافت کاال یا تقلبی

بودن کاالی تحویلی به آنها هستیم.ســرهنگ پاشایی ادامه
داد :افراد ســودجو با سوءاســتفاده از اعتماد هموطنان و با
برپایی سایتهای جعلی و تقلبی ،اعتبار دیگر فروشگاههای
اینترنتی که دارای فعالیتی سالم هستند را زیر سوال میبرند
و از مردم عزیز هم کالهبرداری میکنند.
معاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا تصریح کرد :این صفحات
جعلی از نظر ظاهری کام ً
ال به درگاه اصلی شــبیه بوده و به
راحتی اعتمــاد کاربر را مبنی بر ورود اطالعات بانکی جلب
کرده و شماره کارت ،رمز دوم cvv2 ،و تاریخ انقضاء کارت
بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت
غیر مجاز از حساب بانکی قربانی میکند .این مقام انتظامی
با اشــاره به اینکه تنها تفاوت سایتهای اصلی با سایتهای
جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت است ،افزود :آدرس

اینگونه ســایتها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و
زیاد یا جابجا کردن حــروف ،حذف یا افزودن کاراکترهایی
همچون( ).(،)_(،)-و ...اســت بنابراین همواره باید ســعی
شــود آدرس توســط خود کاربر تایپ شــود و از رفتن به
لینکهایی که در کانالها ،گروهها و شــبکههای اجتماعی
ارائه میشود ،خودداری شود.براساس گزارش سایت پلیس،
سرهنگ پاشایی با تاکید بر خریدهای اینترنتی شهروندان
از فروشــگاههای دارای ، ENAMADخاطرنشــان کرد:
ســایت پلیس فتــا بــه آدرسwww.Cyberpolice.ir
مرجعی کامل از مطالب آموزشی بوده و هموطنان میتوانند
با مراجعه و بازدید از قســمتهای مختلف سایت ،اطالعات
الزم را دریافت و در بخش مرکز امداد و فوریتهای سایبری،
راهنماییهای مورد نیاز را کسب کنند.

دستگیری قاچاقچیان موادمخدر با  ۷۶کیلو تریاک
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دســتگیری  ۲سوداگر موادمخدر و
کشف  ۷۶کیلو تریاک از خودروی متهمان خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،ســرهنگ محمد بخشــنده رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر پایتخت
گفــت :با دریافت چند گزارش مبنی بر اینکه پســر خانوادهای با همکاری یکی
از همدســتانش قصد دارد مقداری موادمخدر را از استانهای جنوبی تهیه و به
شــهر تهران منتقل کند ،بررســی موضوع در اختیار ماموران پایگاه سوم پلیس
مبارزه با موادمخدر قرار داده شد.این مقام انتظامی بیان داشت :تحقیقات پلیسی
حکایت از این داشــت :متهم قصد دارد با اســتفاده از یک دستگاه کامیون که
متعلق به پدرش اســت و به امانت در اختیار وی قرار داده شــده است ،محموله

خریداری شده را پس از گذشتن از محور مواصالتی شهر «اصفهان و کاشان» به
شــهر تهران منتقل کند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با بیان اینکه
دستور قضائی مبنی بر دستگیری و بازرسی از خودروی متهمان اخذ شد ،افزود:
برای جلوگیری از فرار متهمان تیمی از ماموران پایگاه ســوم به شــهر اصفهان
اعزام و با زیر نظر گرفتن محورهای مواصالتی «اصفهان و کاشــان» موفق شدند
صبح روز ششــم آذرماه خودروی متهمان را در محور موصالتی به شهر کاشان
مشاهده کنند.سرهنگ بخشنده عنوان کرد :در یک عملیات منسجم و مشترک
با پلیس اصفهان ،خودروی متهمان متوقف و هر  ۲سوداگر مرگ دستگیر شدند.
وی با اشــاره به اینکه در بازرســی از خودروی متهمان  ۷۶کیلو تریاک کشــف

جدول شماره 5033
افقی:
 -1منظومه ایســت از ابو شکور بلخی-
دزدی که جیب افراد را خالی میکند
 -2شهری در استان آذربایجانغربی –
از شهرهای استان ایالم
 -3گســتاخی و بی شرمی– شبیهتر –
سایز بزرگ
 -4هنوز شــاه نشده اســت -احتیاط
نکردن در بیماری – امر به گفتن
 -5سوبســید – حکومت و سلطنت –
مساوی و برابر
 -6اتومبیل فرانســوی – اغتشــاش،
آشوب -دهی نزدیک بوشهر که رئیس
علی تنگســتانی قهرمان جنوب ایران
اهل آن بود
 -7هوس زن باردار -اثری از شــاعر و
نویســنده آلمانی گوته – کتابی از امام
خمینی
 -8تئاتر -متقیان
 -9ابلــه و جاهــل – فراوانی ،کثرت-
نصرانی
 -10چــرب زبــان – نوعــی پارچــه
ابریشمین لطیف -گل نومید
 -11عیــد اولین روز ســال چینیان –
اهل کشور اتازونی -اولین کاندیدا برای
انجام کاری
 -12بانــگ ،فریــاد – وســیله تنظیم
حرکات ماشین – حرف ندا
 -13شــریعت و قوانین اساســی قوم مغول -خدایان چند گانه قدما -تیغ
جراحان و حجامان
 -14اثری از شاعر و نویسنده فرانسوی المارتین -انجام کار
 -15رهبر قوم هون که اروپا را به خون کشــید – اقامتگاههای میان راه در
قدیم ،رباط.

عمودی:
 -1پادشاه عادل ساســانی – جنگلهای وسیع شمال
روسیه
 -2شاعر ایرانی ،در عهد قاجار -سلسله پادشاهی که در
قرن  17و  18م در انگلستان حکومت میکرد
 -3نزول -کشور آفریقایی – پسوند شباهت
 -4از حواریون مســیح و کاتب یکی از کتب چهارگانه
انجیل -فال بینی – زمان بیآغاز
 -5از فراعنــه مصر که مغلوب اردشــیر ســوم شــد و
کشــورش به دست ایرانیان گشــوده گردید -جمع نور
– حرف ندا
 -6آخرین توان -آخرین سلســله پادشــاهی حاکم بر
ایران که با انقالب اسالمیمنقرض گردید -از کشورهای
آفریقایی
 -7میوه لعل نشان – مرکز لهستان – برف و باد شدید
 -8امیال انسانی – پنبه تاب داده شده که سوخت را از
منبع چراغ برای سوختن باال میکشد
 -9اول مظلوم تاریخ – شــهری در استان کرمان – به
پارچه میزنند تا محکم بایستد
 -10مشــهورترین نقاش مینیاتــور ایران در قرن  10ه
ق – نوعی شیپور – پرنده زیبای آبی
 -11کوشش و سعی – کوچ تابستانی – اتومبیل کرهای
 -12موی گردن اسب – مسئول اداره کننده امور وقفیه

شــد ،اضافه کرد :متهمــان در اختیار پلیس اصفهان قرار داده شــدند تا پس از
تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجــع قضائی قرار بگیرند.همچنین رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر فاتب از دســتگیری خرده فروش خیابان مخبر خبر داد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با
موادمخدر تهران بزرگ گفت :در پایشهای اطالعاتی مشخص شد یکی از اهالی
محله خیابان مخبر مدتی اســت به طور پنهانی موادمخدر توزیع و تعدادی افراد
مشــکوک نیز در این محل در تردد هستند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با
بیان اینکه شناســایی متهم در دستور کار مامورن پایگاه ششم پلیس مبارزه با
موادمخدر قرار گرفت ،تصریح کرد :در تحقیقات پلیسی هویت این فرد شناسایی
و متعاقب آن مخفیگاه وی نیز شناسایی شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
دستور قضائی مبنی بر دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه وی از مقام قضائی
اخذ شد ،افزود :روز گذشته تیمی از ماموران پایگاه ششم به مخفیگاه متهم اعزام
شــدند و پس از مراقبتهای ویژه پلیســی و کنترل رفت و آمد متهم ،در نهایت
موفق شــدند متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه
وی مقدار یک کیلو و  ۵۹۴گرم شیشه ۶۶۶ ،گرم هروئین در مجموع به مقدار ۲
کیلو و  ۲۶۰گرم شیشه و هروئین کشف کنند.

دستگیری عامل تخریب خودروها
و شکستن شیشههای بانکها در اغتشاشات اخیر

– رگ قلبی
 -13شهری در استان آذربایجانشرقی – جمع ابریق ،کوزهها – نودویکمین
سوره قرآن
 -14عمل پرکردن کشــتی یا کامیون از بــار – آنکه هم پدر و هم مادرش
سید باشند
 -15بیمار ،مریض – ولیعهد الیق فتحعلیشــاه قاجار که قبل از رسیدن به
سلطنت وفات یافت.
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ســردار ظهیری از دســتگیری عامل تخریــب خودروها در خیابان پاســداران
و شکســتن شیشههای بانکها در اغتشاشــات اخیر خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اعالم
خبر بازداشــت فردی که اقدام به تخریب شیشه و تابلوی بانکها میکرد ،درباره
جزئیات این خبر اظهار کرد :از چندی قبل گزارشــاتی مبنی بر تخریب شیشه
و تابلوی بانکها در محدوده کالنتری ١٤٧گلبرگ به پلیس پیشگیری پایتخت
واصل شــد که ماموران انتظامی اقدامات خود را برای شناسایی و بازداشت عامل
یا عامالن این تخریبها آغاز کردند.رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ ادامه
داد :بررســیهای اولیه ماموران و فیلمهای دوربینهای مداربسته بانکها نشان
داد فردی با اســلحه ساچمهای به ســمت تابلو و شیشه بانکها تیراندازی کرده
و به ســرعت از محل متواری میشــود.وی با بیان اینکه متهم از خود ردی به
جای نمیگذاشــت ،گفت :تالش ماموران برای شناســایی این متهم آغاز شد و
ماموران پس از کار اطالعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم شدند و وی
روز یک شــنبه طی یک عملیات ضربتی بازداشت شد.این مقام انتظامی افزود:
ماموران در مخفیگاه متهم ،با یک دســتگاه خــودروی پراید نقرهای رنگ دارای
باربند و فاقد پالک انتظامی مواجه شدند که خودرو نیز به همراه متهم به کالنتری
 ١٤٧گلبرگ داللت داده شد.ســردار ظهیری خاطرنشان کرد :ماموران با انتقال
متهم به کالنتری و بررســی دقیقتر ،با پرونده دیگری مبنی بر اسیدپاشی روی
تعدادی خودروی لوکس در منطقه پاســداران مواجه شدند که حاکی از آن بود
اسیدپاشــیها ،توســط یک راننده خودروی پراید نقرهای باربنددار و فاقد پالک
انتظامی صورت گرفته است.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ متذکر شد :با به
دســت آمدن این اطالعات ،ظن ماموران مبنی بر اینکه این متهم در اسیدپاشی
بر روی خودروها نیز نقش داشــته باشد ،قویتر شد که در نهایت متهم با دیدن
مدارک و شــواهد ،چارهای جز بیان حقیقت نداشت و عالوه بر تخریب شیشه و
تابلوی بانکها با اســتفاده از سالح ساچمهزن به اسیدپاشی بر روی خودروهای
لوکس در منطقه پاسداران نیز اعتراف کرد.به گفته این مقام انتظامی ،تحقیقات
بیشتر نشــان داده که متهم مذکور در جریان اغتشاشات اخیر نیز با استفاده از
همین سالح ســاچمه زنی ،اقدام به تخریب شیشه تعدادی بانک کرده بود.وی
یادآور شــد :این متهم درباره اسیدپاشــی بر روی خودروها در منطقه پاسداران
دارای  ۴۰شــاکی اســت و در اعترافات اولیه مدعی شده به دلیل وجود مشکل
اعصاب و روان دست به این اقدامات شرورانه زده است.

ماجرای هک شدن  ۱۰میلیون کارت بانکی چیست؟
پلیس فتا به موضوع هک اطالعات  ۱۰میلیون کارت بانکی در کشور ورود کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به تازگی برخی از هموطنان ایمیلهایی را با
آدرسهای مشابه نام بانکها دریافت کردند که به لینکی حاوی یک فایل تقریبا
 ۵۰۰مگابایتی میرسند.داخل این فایل اطالعات کارت تعداد زیادی از صاحبان
حســابهای بانکی قرار گرفته اســت و در این ایمیل ادعا شده که اطالعات ۱۰
میلیون کارت بانکی در این دیتابیس وجــود دارد.پس از پیگیریهای خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان از پلیس فتا و بررسی موضوع مشخص شد که اطالعات
حسابهای بانکی صحیح هستند ،همچنین تاریخ بسیاری از این کارتها منقضی
بهای بانکی
شــده و این موضوع حکایت از آن دارد که نشــت اطالعات حســا 
هموطنان از مدتها پیش اتفاق افتاده و تعدادی از ســودجویان اقدام به سرقت
اطالعات حسابهای بانکی و هک آنها کردند.اطالعات موجودی که به سرقت
رفته است ،شامل رمز اول و دوم کارتهای بانکی نمیشود و صاحبان حسابها
بابت به خطر افتادن حســاب بانکی و سرمایهشــان نگران نشوند.از طرفی تا به
ایــن لحظه مدیران بانکهای عاملی که این اتفاق برای حســابهای موجود در
بانکهایشان رخ داده است ،توضیحی در این زمینه ندادند و سکوت کردند.
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دستگیری صحنهگردان تصادفهای ساختگی در قم
سردار آقاخانی از دستگیری صحنهگردان تصادفهای ساختگی و کالهبرداری
از شــرکتهای بیمه با  ۱۵فقره تصادف ساختگی به ارزش  ۲۰میلیارد ریال در
استان خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ازقم ،سردار عبدالرضا آقاخانی
فرمانده انتظامی قم با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند تصادفهای
ساختگی در قم گفت :با شناسایی محل سکونت متهم اصلی تحقیقات گسترده
کارآگاهان در این زمینه آغاز و نامبرده به همراه  ۵تن از همدســتانش طی یک
عملیات غافلگیرانه دســتگیر شدند.او تصریح کرد :طی بازرسی از مخفیگاه این
افراد اوراق ســفید امضا و دارای اثر انگشت و نیز تعدادی سفته سفید و نگارش
شده کشف شد.ســردار آقاخانی بیان کرد :متهمان به  ۱۵فقره کالهبرداری از
شــرکتهای بیمه به مبلغ  ۲۰میلیارد ریال اعتراف کردند که درنهایت با صدور
قرار قانونی روانه زندان شدند.فرمانده انتظامی قم از شهروندان درخواست کرد،
در صورت اطالع از فعالیت اینگونه شبکهها ضمن عدم همکاری ،موضوع را به
پلیس اعالم کنند همچنین شرکتهای بیمه باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر
در ســازمانها و ارگانهای مرتبط ،راهکارهای مقابله و پیشــگیرانه را تدوین و
اجرایی کنند.ســردار آقاخانی تصریح کرد :کالهبرداران با تشکیل باند ،اینگونه
جرائم خشن را مرتکب میشوند و بهطور عمده مصدومان خود را از افراد معتاد
و یا بیبضاعت انتخاب میکنند و با دادن وعدههای واهی و حقالزحمه باال آنان
را فریب داده که عالوه بر آسیب دائمی جسمانی ،صدمات روحی و روانی زیادی
نیز برای آنها و خانوادههایشان به همراه خواهد داشت.

توضیحات دادستان البرز
در خصوص دستگیری آزاردهندگان کودک کار

آزار دهندگان کودک کار با تالش نیروهای ســازمان اطالعات سپاه استان البرز
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شــدند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از
البرز ،رضا شــاکرمی دادستان مرکز استان البرز ،گفت :نیمه شب یک شنبه با
تالش نیروهای سازمان اطالعات سپاه استان ،آزار دهندگان کودک کار دستگیر
و تحویل مراجع قضایی شــدند .رضا شاکرمی افزود :روز یک شنبه تصویری در
فضای مجازی پخش شد که نشان میداد فردی یک کودک کار را داخل سطل
زبالــه میاندازد و فرد دیگری نیز اقدام بــه فیلمبرداری میکند ،که با توجه به
جریحه دار شدن احساسات عموم مردم ،با تالش نیروهای امنیتی و انتظامی این
افراد را دستگیر کردند.حسن جهانشاهلو ،دادستان عمومی و انقالب فردیس نیز
گفت :این افراد بامداد دیروز دســتگیر شدند.دادستان عمومی و انقالب فردیس
اضافه کرد :متهمان در حال حاضر در حال انتقال به دادسرا هستند و تحقیقات
تکمیلی پیرامون این پرونده ادامه دارد.

 ۳کشته در تصادف پژو با تانکر حمل سوخت
سخنگوی اورژانس کشــور از تصادف پژو  ۴۰۵با تانکر حمل سوخت در محور
ارومیه  -مهاباد خبر داد.به گزارش ایسنا ،خالدی در اینباره گفت :حادثه تصادف
پژو  ۴۰۵با تانکر حمل سوخت در ساعت  ۱۸:۴۷روز ۱۰آذر در محور ارومیه -
مهاباد رخ داد.وی با اشاره به اعزام یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه ،اظهار
کرد :متاسفانه در این حادثه  ۳تن جان باختند.

دستگیری  ۱۲قاچاقچی زعفران در مشهد
فرمانده پلیس فرودگاههای کشــور از کشــف زعفران تقلبی در فرودگاه شهید
هاشمی نژاد مشهد مقدس خبر داد.به گزارش میزان ،سردار حسن مهری فرمانده
پلیس فرودگاههای کشــور گفت :در پی کشــف یک بسته  ۱۱کیلویی زعفران
تقلبی در اســفند ماه سال گذشته ،کســب اطالعات بیشتر در این خصوص در
دســتور کار پلیس فرودگاه قرارگرفت .وی افــزود :با تالش همکاران در پلیس
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس و بعد از  ۹ماه اقدامات اطالعاتی ۱۲
نفر متهم بازداشت و از آنان  ۴۳۸کیلو زعفران تقلبی کشف شد .فرمانده پلیس
فرودگاههای کشــور در خصوص چگونگی اقدام متهمان در به فروش رساندن
زعفرانهای تقلبی در بازارکشــور اظهار کرد :متهمــان زعفرانهای تقلبی را از
کشور هند به امارات و از امارات به جنوب کشور وارد و پس از مخلوط کردن با
زعفران اصلی به قصد فروش روانه بازارهای استان خراسان میکردند .این مقام
انتظامی تصریح کرد :متهمان دستگیر شده  ۲۰کیلوگرم زعفران تقلبی را با یک
کیلو گرم زعفران اصلی مخلوط و پس از بســته بنــدی روانه بازارهای مصرفی
میکردنــد .وی در خصوص نوع و جنس زعفرانهــای تقلبی توضیح داد :مواد
مکشــوفه اصال زعفران نبوده و نوعی الیاف مصنوعی با شکل ظاهری شبیه به
زعفران است که غیر خوراکی بوده و مصرف انسانی ندارد .سردار مهری در ادامه
تاکید کرد :از وزارت بهداشــت و تمام متولیان امر خواهش داریم که به منظور
جلوگیری از فروش هرگونه کاالی خوراکی تقلبی در بازارهای مصرفی کشورکه
با سالمت جامعه در ارتباط است نسبت به راستی آزمایی سالمت کاالهای قابل
ارائه نظارت بیشتری داشته باشد .فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با اعالم اینکه
سر شبکه این باند دستگیر شده در خارج از کشور میباشد ،تاکید کرد :پیگیری
برای دستگیری مجرمان از طریق پلیس اینترپل در دستور کار قرار دارد.

 ۹میلیون تماس مردمی با سامانه  ۱۱۰در پایتخت
معاون عملیات پلیس پایتخت گفت :از ابتدای سال  ۹۸تا ابتدای آذر ماه حدود
 ۸میلیون و  ۶۰۰هزار تماس با سامانه  ۱۱۰پایتخت گرفته شده است.به گزارش
ایسنا سردار پرویز یعقوبی با اشــاره به اینکه بیش از  ۴میلیون از این تماسها
عملیاتی شــده اســت،گفت :در کل تماسهای صورت گرفته حدود  ۲میلیون
تماس در خصوص دریافت اطالعات و راهنمایی از پلیس شامل مشاوره خانواده
و حقوقی ،اســتعالم خودرو و موتورسیکلت سرقتی ،گمشدگان و بازداشتیها و
 ...بوده اســت که این موضوع نشاندهنده اعتماد مردم به پلیس است.به گزارش
مرکز اطالعرسانی پلیس وی با اشاره به اینکه در هر  ۳ثانیه یک تماس با مرکز
فوریتهای پلیس پایتخت گرفته میشــود،اظهارکرد :سامانه  ۱۱۰صرفا برای
رسیدگی به فوریتهای پلیسی است .از این رو از شهروندان درخواست میشود
از تماسهای غیر ضروری خودداری کنند.

جان باختن  ۱۲نفر در فارس در اولین موج آنفلوانزا
کارشناس مســئول بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز با اشــاره به جان باختن  ١٢نفر در فارس براثر آنفلوآنزا ،گفت :بیشترین
افراد فوت شده سالمند یا دارای بیماری زمینهای مانند دیابت و آسم بودند.حمید
بختیاری در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد که کودکان زیر پنج سال ،افراد باالی ۶۰
سال و بیمارانی که دارای بیماری زمینهای مانند تنفسی ،قلبی و عروقی ،کلیوی
و دیابتی هســتند بیش از دیگران در معرض این بیماری قرار دارند ،لذا ضرورت
دارد این افراد بیش از دیگران مراقب باشند.

کشف  ۸.۵تن انواع موادمخدر در آذربایجان غربی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کشف
 ۸.۵تن انواع مواد مخدر طی  8ماهه امسال در استان خبر داد.سرهنگ شمسعلی
حقوردیان با اشاره به اینکه کشفیات مواد مخدر طی سال جاری نسبت به مدت
مشــابه سال گذشته  ۱۱۲درصد رشد داشته اســت ،تصریح کرد :از این میران
کشــفیات ســال جاری ۳ ،تن و  ۲۹۴کیلوگرم تریاک ۲۲۷ ،کیلو و  ۳۴۵گرم
هروئین ،یک تن و  ۵۰۴کیلوگرم مورفین ۶۷ ،کیلوگرم شیشــه ۱۱۰ ،کیلوگرم
حشــیش ۳۰ ،کیلوگرم کوکائین ۵۴۱ ،کیلوگرم گراس و  ۴۵۲هزار و  ۱۶۲عدد
قرص روانگردان بوده اســت.وی ادامه داد :طی سال جاری  ۵۳باند قاچاق مواد
مخدر متالشــی شده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۶درصد رشد در
متالشی کردن باند مواد مخدر را شاهدیم.سرهنگ حقوردیان با اشاره به اینکه
طی ســال جاری  ۱۲هزار و  ۲۹۰نفر توزیع کننده ،قاچاقچی و مصرف کننده
موادمخدر در استان دســتگیر شده است ،خاطرنشان کرد :میزان دستگیریها
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته  ۲۰درصد رشد داشته است.رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی اســتان اظهار کرد :بابررسیهای میدانی
انجام شده توسط ســتاد مبارزه به مواد مخدر ،میزان شیوع اعتیاد در استان از
 ۳ .۳۹درصد طی سالهای  ۹۰تا  ۹۵به  ۲.۵درصد طی سال جاری رسیده است.
وی با اشــاره به اجرای  ۱۷۹برنامه در راســتای مقابله با تقاضا در قالب اجرای
آموزش همگانی طی ســال جاری در اســتان گفت ۴۵ :هزار و  ۹۸۷نفر تحت
آموزش همگانی قرار گرفتند ،همچنین  ۲۸هزار و  ۵۰۵بروشور کمک آموزشی
چاپ و توزیع شده است.سرهنگ حقوردیان ادامه داد ۷۷۹ :مورد برنامه مشاوره
ای در قالب  ۱۲مورد مشاوره فعال ۹ ،مشاوره گروهی و  ۷۵۸مورد مشاوره فردی
در استان طی سال جاری انجام شده است.

