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دستگیری کالهبردار پیامکی با  ۳۴۰شاکی
رئیــس پلیس فتای پایتخت گفت :کالهبــردار پیامکی با
 ۳۴۰شاکی دستگیرشــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،سرهنگ تورج کاظمی رئيس پليس فتای پایتخت
گفت :ســیزدهم تیرماه مردی  ۳۳ساله با در دست داشتن
پروندهای از دادســرای «ناحیه  ۳۱تهــران» به پلیس فتا
مراجعه و اظهار داشــت ،پیامکی در خصوص دریافت سبد
کاال دریافت کردم که پس از ارتباط با ارســال کننده پیام،
من را به درگاه بانک هدایت و پس از وارد کردن اطالعات
کارتم مبلــغ  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار ریال از حســابم به
صورت اینترنتی کسر شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت :پس از ثبت شــکایت
بررســی موضوع در اختیار تیم تخصصــی پلیس فتا قرار
گرفت و در ادامه تحقیقات پلیســی شکایتهای مشابهی
به این پلیس ارجاع شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
 ۳۴۰پرونده دیگر نیز در این رابطه به پلیس ارجاع شــد،
گفت :با توجه به ابعاد گسترده پرونده و تعدد مال باختگان
مراتــب در اولویت کار کارشناســان پلیس قرار گرفت و با
به دســت آوردن سرنخهایی از متهم ،کارآگاهان پلیس فتا
موفق شــدند هویت متهم را که بــا زیرکی فوق العاده و با
اســتفاده از کلید واژههای مناسب و مخاطب پذیر توانسته
است کاربران زیادی را در دام خود بیندازد ،شناسایی کنند.
وی تصریح کرد :در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی،

کارآگاهان موفق شــدند مخفیگاه متهم را که جوانی ۲۵
ساله ساکن محدوده میدان امام حسین بود شناسایی کنند
و به دســت آوردند که متهم در خوابگاههای مجردی این
محدوده سکونت دارد.سرهنگ کاظمی با بیان اینکه نتیجه

تحقیقات انجام شــده به مرجع قضائی انعکاس و دســتور
دســتگیری متهم اخذ شــد ،گفت :تیمی از ماموران برای
دستگیری وی اعزام و موفق شــدند او را در مخفیگاهش
دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد :در ادامه تحقیقات
پلیســی مشخص شد که متهم  ۱۰درگاه جعلی مربوط به
بانکهــای مختلف طراحی کــرده و در این رابطه بیش از
 ۳۶۰فقره شماره کارت بانکی به همراه اطالعات درج شده
بر روی کارتها کشف شده است.
وی بــا بیان اینکه متهــم در بازجوییهــای تخصصی به
کالهبرداری از شــهروندان با ارسال پیامک تحت عناوین
ســبدکاال ،قطع شــدن یارانه ،کمک به کودکان بهشت و
کارت سوخت اعتراف کرد ،افزود :با تکمیل پرونده متهم به
همراه  ۳۴۰شاکی به دادسرا معرفی شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان به شهروندان هشدار
داد :مراقب شگردهای جدید کالهبرداران در فضای مجازی
باشید.
برخی از افراد شیاد و ســود جو با طراحی سایت ،کانال و
گروههایی در شبکههای اجتماعی درصدد تشویق و ترغیب
کاربران نســبت به کمک مالی به موسســههای خیریه و
افراد بی سرپرست ،انجمن حمایت از بیماران خاص ،ثبت
نام در ســایت هدفمندی یارانهها و سهام عدالت ،ثبت نام
کارت ســوخت ،تبلیغ و فروش سواالت امتحانات نهایی و
کنکور ،نــرم افزارهای نذری یاب درفضــای مجازی اقدام
به کالهبرداری در فضای مجازی میکنند که هوشــیاری
شهروندان در وقوع این جرایم بسیار موثر است.

 ۱۳۰میلیارد کاالی قاچاق در تهران کشف شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت ۱۳۰ :میلیارد
کاالی قاچاق در بازدید از  ۴۰باب انباری در تهران کشــف
شد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ نعمت
اله علیپور رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از اجرای
سومین مرحله از طرح مبارزه با قاچاقچیان کاال خبر داد و
اظهار کرد :در پایشهای اطالعاتی مشــخص شد تعدادی
از قاچاقچیان حرفهای پس از خرید کاال از جنوب و شــرق
کشــور ،محمولههــا را در انبارهــا و باراندازهای محدوده

شهرری دپو کرده تا در فرصت مناسب به بازار عرضه کنند
که بررســی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت
عمومــی قرار گرفت و با تایید صحــت اخبارهای دریافتی
نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد.
وی با اشــاره بــه اینکه دســتور بازدید از ایــن محلها و
دســتگیری متهمان اخذ شــد ،گفت ۱۷ :اکیپ عملیاتی
برای بازدید از این محــلها با همکاری تیمهای عملیاتی
فرماندهی یگان امداد پایتخت اعزام و تیمهای اعزامی موفق

شــدند در عملیاتهای همزمان از  ۴۰باب انباری و بارانداز
بازدیــد کنند.رئیس پلیس امنیت اقتصــادی با بیان اینکه
در اجــرای این طرح کارآگاهان موفق شــدند  ۴قاچاقچی
کاال را در حــال تخلیه بار به داخل دو انباری شناســایی و
دستگیر کنند ،گفت :در یکی از انبارها قاچاقچیان در حال
تخلیه  ۲دســتگاه تریلر ترانزیت با پلمب گمرکی بودند که
خودروها توقیف و محموله آنها شــامل لوازم آشپزخانه و
لوازم موسیقی با  ۲۱دســتگاه کامیونت کرایهای به پلیس

امنیــت اقتصادی انتقال یافت.علیپــور در خصوص تخلیه
محمولههای قاچاق در انباری دیگری توســط قاچاقچیان،
گفت :در این رابطه  ۳دســتگاه تریلــی حامل یک هزار و
 ۵۰رول پارچه خارجی فاقد مجوز گمرکی و فاکتور خرید
توقیف شــد.رئیس پلیــس امنیت اقتصــادی عنوان کرد:
کارشناســان ارزش ریالی اموال کشف شده را  ۱۳۰میلیارد
ریال برآورد کرده اند و متهمان پس از تحقیقات تکمیلی در
اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

اعتراف هولناک به بریدن سر شوهر صیغهای
دختر که از بدرفتاریهای همســر صیغهایاش خسته شده بود با همدستی یک
پسر جوان نقشه قتل او را کشید و جنایت هولناکی را رقم زد.متهمان پس از جدا
کردن سر قربانی ،جسد او را در جاده دماوند به آتش کشیدند.به گزارش رکنا ،در
جلسه رسیدگی به این پرونده که روز یک شنبه در شعبه  10دادگاه کیفری یک
استان تهران برگزار شــد ،ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت:
علی  ۳۰ســاله متهم است با همدســتی زن  ۲۷ساله شوهر صیغه ای سمیه به
نام حسن را در خانه شان کشته و با همدستی خواهر سمیه به نام سمیرا جسد
را در جاده دماوند به آتش کشــیدهاند .اکنون با توجه به مدرکهای موجود در
پرونده برای علی به اتهام قتل ،برای سمیه به اتهام معاونت در قتل و برای سمیرا
به اتهام مشارکت در مخفی کردن جسد تقاضای اشد مجازات را دارم.سپس پدر
قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :متهمان با بیرحمی زیاد پسرم را کشتند
اما من نمیتوانم برای آنها درخواســت قصاص کنم .به همین دلیل با دریافت
دیه اعالم گذشت میکنم اما آنها را به خدا واگذار میکنم.سپس علی در جایگاه
ویژه ایســتاد و گفت :مدتی بود با سمیه آشنا شده بودم.سمیه میگفت ،همسر
صیغه ای اش مرد بد اخالقی است و مدام او را کتک میزند .او با من درددل کرد

و از من کمک خواســت .به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا حســن را که سد راه
خوشبختی ما بود از میان برداریم و با هم ازدواج کنیم.
وی ادامــه داد :من تعدادی قرص خواب خریدم و آنها را به ســمیه دادم .طبق
نقشــه ســمیه قرصها را داخل آب میوه ریخت و به شــوهر صیغه ای اش داد.
من وقتی به خانه ســمیه و شــوهرش رفتم حسن در خواب عمیق بود که چند
لگد به او زدم و متوجه شــدم دیگر تکان نمیخورد.آن جا بود که فهمیدم جان
سپرده است .میخواستم با تیغ سرش را ببرم اما نشد .به همین دلیل با چاقوی
آشــپزخانه سرش را از بدنش جدا کردم .دو شــبانه روز جسد در خانه بود و ما
نمیدانستیم با آن چه کار کنیم .به همین دلیل سمیه با خواهرش تماس گرفت
و از او کمک خواست.وقتی سمیرا به آن جا آمد جسد را میان موکت پیچیدیم و
با تاکسی اینترنتی به جاده دماوند بردیم.وی در حالی که سرش را پایین انداخته
بود ،ادامه داد :من در جاده دماوند بنزین خریدم و آن جا جســد را آتش زدم تا
راز قتل برمال نشود .من قبول دارم اشتباه بزرگی مرتکب شدهام و پشیمانم .حاال
میخواهم به پدر مقتول بگویم من واقعا قصد کشتن پسرش را نداشتم.قرار بود
من و سمیه به او قرص بدهیم تا به خواب عمیق برود و ما بتوانیم فرار کنیم .اما
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حسن متوجه ماجرا شــد و من ناچار شدم او را بکشم.پسر جوان گفت :من اگر
قصد کشتن حسن را داشتم همراه خودم چاقو میبردم.اما من سر او را با چاقوی
آشپزخانه از بدنش جدا کردم.سپس وی به سمت پدر قربانی رفت و بر دستان او
بوسه زد و از این که از قصاص گذشت کرده از او تشکر کرد.
سپس ســمیه که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی قضات ایستاد و گفت :سالها
قبل وقتی که خردسال بودم پدر و مادرم فوت کردند و من همراه خواهرم زندگی
میکــردم .من و خواهرم به ســختی زندگی مــان را میگذراندیم تا این که در
نوجوانی با حســن آشنا شدم و به عقد موقت او در آمدم .حسن خرج زندگی ام
را میداد اما مرد بدخلقی بود و همیشه مرا کتک میزد .من از بدرفتاریهای او
خسته شده بودم .به همین دلیل وقتی با علی آشنا شدم نقشه کشیدم تا حسن
را از میان بردارم .اما واقعاً قصد کشتن حسن را نداشتیم .من و علی میخواستیم
با هم به کشور دیگری فرار کنیم و در آن جا زندگی تازهای را شروع کنیم .وی در
حالی که اشک میریخت ،گفت :من دوسال و چهار ماه در زندان بودم و سختی
زیادی کشیدم تا این که توانستم با قرار وثیقه آزاد شوم .حاال هم از قضات دادگاه
تقاضای بخشش دارم.سپس ســمیرا در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :من اص ً
ال از
نقشــه خواهرم و پسر جوان اطالعی نداشتم .آنها با من تماس گرفتند و وقتی
به آن جا رفتم با جســد روبه رو شدم ،شوکه شدم .به همین دلیل مجبور شدم
به حرفهای آنها گوش کنم .خواهرم همان موقع تاکســی اینترنتی گرفت و ما
با کمک هم جســد را ســوار ماشین کردیم و با هم به جاده دماوند بردیم و علی
او را به تنهایی آتش زد.من دســتی در قتل نداشتم و در حمل جسد ناچار شدم
به خواهرم کمک کنم .اما چهار ماه در بازداشت بودم.بنا به این گزارش ،با پایان
اظهارات متهمان ،قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

قتل بعد از طالق از همسر
مرد خشــن بعد از جدایی از همسرش وقتی دید وی اصرار دارد سر زندگی اش
برگردد در یک اقدام تلخ با ضربات چاقو زنش را در خانه به قتل رساند.این مرد
روز یک شنبه پای میز محاکمه جرمش را انکار کرد.به گزارش رکنا ،عصر  6دی
ســال  ۹۷پرویز  ۳۷ساله همسر  30ســاله اش به نام میترا را در خانه شان در
چهاردانگه کشت و با پلیس تماس گرفت.وقتی مأموران به خانه این مرد رفتند
با جســد خونین میترا روبه رو شــدند که با ضربههای متعدد چاقو کشته شده
بود.جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پرویز تحت بازجویی
قرار گرفت.این مرد گفت :من و همســرم از همان ابتدای زندگی با هم اختالف
داشتیم .به دنیا آمدن دو دخترمان هم اوضاع را بدتر کرد .به همین دلیل تصمیم
گرفتیم از هم جدا شویم .بعد از طالق گاهی اوقات میترا برای دیدن دخترانمان
به خانه ما میآمد و اصرار داشت سر زندگیاش برگردد.
وی ادامه داد :آخرین بار ساعت  ۶صبح بود ،میترا برای دیدن فرزندانم به خانه
ام آمده بود.او فرزندانم را دید و دو دخترم به مدرســه رفتند.اما میترا خانه ام را
ترک نکرد .او شروع به صحبت کرد و گفت ،دلش برای فرزندانمان تنگ شده و
نمیتواند این وضعیت را تحمل کند .او از من خواست تا سر زندگی اش برگردد
که سر همین موضوع با هم درگیر شدیم.متهم گفت :میترا قب ً
ال هم بارها برایم
پیامک ارسال کرده بود و اصرار داشت صیغه ام شود که من مخالفت کرده بودم.
وقتی بار دیگر این موضوع را پیش کشید در اوج عصبانیت چاقوی آشپزخانه را
برداشتم و چند ضربه به او زدم .به دنبال اعترافهای این مرد و بازسازی صحنه
جرم ،وی روز یک شــنبه در شعبه  7دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایســتاد.در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم در جایگاه
ویژه ایستادند و برای پرویز حکم قصاص خواستند.وقتی پرویز روبه روی قضات
ایســتاد جرمش را انکار کرد و گفت :قبول دارم آن روز با همســر سابقم درگیر
شدم اما من فقط یک ضربه با چاقو به کتف او زدم .وی در تشریح ماجرا گفت:
وقتی دعوا میان ما باال گرفت میترا به سمت آشپزخانه رفت و چاقوی آشپزخانه
را برداشت و به ســمت من حمله کرد .او میخواست مرا با چاقو بزند که چاقو
را از او گرفتم و چاقو ناخواســته به کتف او برخورد کرد .من نمیدانم ضربههای
دیگر را چه کسی به او زده است .من واقعا قصد کشتن میترا را نداشتم .بنا به این
گزارش ،در پایان جلسه ،قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دستگیری عامل قتل در دانشگاه امام صادق (ع)
رئیس کالنتری  ۱۳۴شهرکقدس از دستگیری نگهبان دانشگاه امام صادق(ع)
خبر داد که مســئول تدارکات دانشــگاه را به قتل رسانده بود .به گزارش ایلنا،
ســرهنگ آذین در تشریح خبر بیان داشت :حدود ســاعت  ۲۰افرادی که در
همسایگی دانشــگاه زندگی میکردند با مرکز فوریتهای پلیس( )۱۱۰تماس
گرفتــه و وقوع قتلی را اعالم کردنــد .وی افزود :بعد از این تماس ،تیم عملیات
کالنتری در محل حاضر ،تحقیقات آغاز و مشخص شد که درگیری بین دو نفر
از کارمندان این دانشــگاه بوده است.این مقام انتظامی گفت :طی یک عملیات
پلیســی ،متهم در خیابان خوردین دســتگیر و به قتل اقرار و علت قتل را هم
اختالف مالی و کاری عنوان میکند.وی گفت :قاتل که فردی  ۴۴ســاله است
میگوید که من نگهبان دانشــگاه امام صادق بودم و مقتول که فردی  ۴۷ساله
است مدیر عمومی و مسئول تدارکات دانشگاه امام صادق(ع) بوده که از مدتها
قبل با هم اختالف مالی و کاری داشــتیم .ســرهنگ آذیــن تصریح کرد :این
متهم در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد که شــب هنگامی که مسئول
تدارکات(مقتول) محل را ترک کرده و قصد رفتن به خانه را داشته درگیری بین
ما پیش آمد و با یک میلگرد به ســر او ضربــه وارد کردم که این ضربه موجب
کشتهشدن و جان باختن او شــد.رییس کالنتری  ۱۳۴شهرک قدس در پایان
افــزود :با توجه به اقرار متهم ،پرونده در اختیار مرجع قضائی برای رســیدگی
بیشتر قرار گرفت.
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کشف  ۱۰میلیارد داروی تقلبی
در میدان سعدی و ناصر خسرو
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف دارویهای تقلبی و بدون مجوز به ارزش
 ۱۰میلیارد ریال در میدان ســعدی و ناصر خســرو خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جوان ،ســرهنگ نعمت اله علیپور رئیس پلیــس امنیت اقتصادی
گفــت :با دریافت گزارشهای مردمی مبنی بــر اینکه در مرکز پایتخت به ویژه
در خیابانهای ناصر خســرو ،میدان سعدی و  ...تعدادی افراد از شرایط روحی و
روانی بیمار و همراهان آن ســوء استفاده کرده و اقدام به فروش دارویهای غیر
مجاز و تقلبی میکنند ،بررســی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت
اقتصادی قرار گرفت.وی تصریح کرد :تحقیقات پلیســی حکایت از این داشــت
که متهمــان ،داروهای تقلبی را در مخفیگاههایشــان در همان حوالی پنهان و
با شناســایی خریداران ،اقدام به عرضه دارویهای تقلبی و غیر مجاز میکنند.
علیپور با بیــان این که در این رابطه  ۱۱باب منــزل محل دپوی داروهای غیر
مجاز شناســایی شد ،گفت :نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی
قرار گرفت و طبق دستور  ۹تیم عملیاتی به مخفیگاه متهمان اعزام شدند.رئیس
پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد :در بازرسی از این محلها  ۶۸هزار و  ۱۸۵قلم
داروهای غیر مجاز از قبیل قرص ،کپسول ،شربت ،سرم ،پودرهای نیروزا ،داروهای
خاص و نایاب کشــف و در این رابطه  ۵فروشــنده داورهای تقلبی نیز دستگیر
شدند.وی در خاتمه با اعالم اینکه متهمان به دادسرای ناحیه  ۲۶جرایم پزشکی
معرفی شــدهاند ،اضافه کرد :کارشناسان ارزش ریالی داروهای کشف شده را ۱۰
میلیارد ریال برآورد کردهاند.

رسوایی شوم  14نفر در شهرداری
و شورای شهر کرمانشاه
رئیس کل دادگســتری استان کرمانشــاه از پرونده اتهامی کارکنان شهرداری
و اعضای ســابق شورای شــهر کرمانشاه به جرم فســاد خبر داد که برای آنها
کیفرخواست صادر شده است.به گزارش رکنا ،پرویز توسلی زاده در این خصوص،
اظهار داشت :در این پرونده  ۷۶جلدی که منتهی به صدور کیفر خواست ۱۲۰
صفحه ای شده است ۹۷ ،نفر از اعضای سابق شورای شهر و کارکنان شهرداری
به عنوان مرتشی و افرادی به عنوان آپارتمان ساز به عنوان راشی تحت تعقیب
کیفری قرار گرفته و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع
شده است .رئیس کل دادگستری خاطرنشان ساخت :براساس تصمیم دادسرای
کرمانشــاه  ۱۴نفر از پرسنل شهرداری از شغل خود معلق شدند.توسلی زاده با
اشاره به چگونگی رفتار مجرمانه این افراد گفت :نحوه انجام رفتارهای مجرمانه
به این صورت بوده که در حوزه شــهرداری و شورای شهر در موضوع کمیسیون
ماده  ۱۰۰شــهرداری ،افرادی به عنوان واســطه از طریق ارتباط گیری با افراد
آپارتمان ساز و با ارتباط و واسطه گری با پرسنل شهرداری و شورای شهر اقدام
به اخذ وجوه و توزیع میان اعضای شورای شهر و پرسنل شهرداری کرده اند.وی
افزود :در مجموع قریب به  ۷۰میلیارد ریال و یک دســتگاه خودروی سانتافه به
عنوان رشوه رد و بدل شده است؛ البته عناوین مجرمانه دیگری مانند نگهداری
سالح ،مشــروبات الکلی ،موادمخدر و جعل سند رسمی و پولشویی نیز در این
پرونده مطرح است.

دستگیری سارق احشام در خمین
فرمانده انتظامی شهرســتان خمین از دستگیری ســارق احشام و اعتراف او به
ســرقت  103راس دام در شهرســتانهای محالت و خمین خبر داد.سرهنگ
«بهزاد فکوری» با بیان این خبر اظهار کرد :در پی وقوع چندین فقره ســرقت
دام در روســتاهای شهرســتان ،بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار
ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.وی افزود :با آغاز تحقیقات تخصصی
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان ،سرانجام سارق احشام شناسایی و در یک
عملیات در مخفیگاهش دستگیر شد .فرمانده انتظامی شهرستان خمین تصریح
کرد :متهم در بازجویی فنی پلیس به چهار فقره ســرقت احشام در روستاهای
«آشناخور»« ،چشمه ســفید»« ،ورچه»« ،فتحآباد» این شهرستان و سه فقره
ســرقت احشــام در شهرســتان محالت به تعداد  103راس دام اعتراف کرد.
ســرهنگ فکوری با اشاره به اینکه ،متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع
قضائی شد ،خاطرنشان کرد :امنیت و آرامش موجود نتیجه همراهی و همکاری
شهروندان اســت و مردم با تعامل بهتر و بیشتر پلیس را در حفظ امنیت یاری
کنند.وی خاطرنشان کرد :دامداران الزم است محل نگهداری احشام خود را به
تجهیزات ایمنی پیشگیری از سرقت مجهز کرده و در صورت مشاهده پرسه زنی
افراد مشکوک در اطراف منازل بخصوص محل نگهداری احشام بالفاصله با پلیس
تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند.

توقف سرقتهای مسلحانه
با سامانه مهپاش ضدسرقت پدالی
سیستم مهپاش ضدسرقت پدالی ( )FP600pتوسط محققان یکی از شرکتهای
عضو مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان طراحی و ساخته شد.به گزارش
ایسنا ،دقایق اولیه در یک سرقت بسیار سرنوشتساز هستند و بهترین سیستم
ضدسرقت ،سیستمی است که بتواند سارقان را قبل از اینکه به اجناس دسترسی
پیدا کنند ،متوقف کند.دزدگیرهای متعارف ســارقان را متوقف نمیسازند ،بلکه
فقط برای کسی که از محل ســرقت دور است ،سیگنالی اعالم هشدار میکند؛
همچنین دوربینهای مداربسته نیز مانع سرقت نشده ،بلکه فیلمهای ضبط شده
را در اختیار مالباختگان قرار خواهد داد.این درحالی اســت که با نصب ســامانه
 600 FPدر محل ،پس از ورود ســارقان ،سامانه مذکور با تولید حجم زیاد مه و
کاهش شــدید میدان دید در مدتزمان کوتاه امکان تردد و حرکت راغیرممکن
کرده و ظرف مدت کمتر از  ۲۰ثانیه محوطه کاری مملوء از مه شده و تا رسیدن
پلیس ،ســارقان نمیتوانند اجناس قیمتی را سرقت کنند.این سامانه ضدسرقت
در ســرقتهای مسلحانه میتواند ســرقت را متوقف کند و نحوه کارکرد آن به
گونهای اســت که در هنگام حضور کاربر (ســرقتهای مسلحانه) توسط پدال و
در مواقع بســته بودن مکان نصب ،از طریق اتصال به آژیر دستگاه دزدگیر فعال
میشود.از مزایای شاخص این سامانه میتوان به راحتی نصب و قیمت رقابتی آن
(یکدهم نمونههای خارجی) اشــاره کرد.همچنین مه تولید شده توسط سامانه
مذکــور میتواند یک فضای  ۶۰مترمربع به ارتفاع  ۳متر را پوشــش دهد .مهی
که توســط سامانه مذکور در فضا پخش میشود ،ترکیبی از آب و الکل است که
برای انسان کام ً
ال بیضرر بوده و هیچ چربی یا خیسی از خود برجای نمیگذارد.

گازگرفتگی در کرمانشاه  3قربانی گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ  3نفر به علت گاز گرفتگی در این
شهر خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ حسین براری اظهار داشت :پس از اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر یک مورد مرگ مشکوک در محله آقاجان
کرمانشــاه ،ماموران کالنتری سعدی به محل اعزام شــدند.وی افزود :با حضور
ماموران در محل مشاهده شد که مادری حدودا  45ساله و فرزند  20ساله اش
بر اثر گاز گرفتگی فوت کرده اند.ســرهنگ براری تصریح کرد :در موردی دیگر
نیز پس از دریافت گزارشی در خصوص فوت زنی  60ساله در خیابان سیدجمال
الدین اســدآبادی ،ماموران در منزل این خانم حضور یافته و مشــخص شد وی
نیز بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دســت داده است.به گزارش سایت پلیس،
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه همچنین از انتقال هر  3جسد به پزشکی
قانونی برای بررسیهای دقیق تر خبر داد.

دستگیری تعدادی از کارمندان یکی از ادارات ساوه
به جرم اختالس

سرپرست فرماندهی انتظامی ساوه از دســتگیری تعدادی از کارمندان یکی از
ادارات این شهرستان که تحت عنوان کمک به افراد بی بضاعت ،مرتکب اختالس
شــده بودند ،خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ حسین برزگر با اعالم خبر فوق
اظهار داشــت :با اعالم گزارشات متقن به پلیس شهرستان درباره سندسازی از
ســوی کارمندان یکی از ادارات و اختالس مبالغی ،موضوع در دستور کار پلیس
قرار گرفت.وی اظهار داشــت :تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی
پلیس آگاهی شهرســتان ساوه تحقیقات تخصصی خود را برای بررسی موضوع
آغاز و ســرنخها و اطالعات مورد نیــاز در این باره را جمعآوری کردند.این مقام
انتظامی تصریح کرد :در مراحل رســیدگی به این پرونده مشخص شد که یک
میلیارد و  ۴۷۳میلیون ریال با سندســازیهای صورت گرفته توسط شماری از
کارمندان یکی از ادارات تحت عنوان مســاعدت مالی به افراد نیازمند ،اختالس
شده است.

