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اخبار کوتاه

رئیس اداره اطالعات پلیس فتا پایتخت:

 ۸۵درصد خسارات مالی ناشی از کالهبرداری اینترنتی است

فخار گفــت ۸۵ :درصد خســارات مالی ناشــی از جرائم
اینترنتی نتیجــه کالهبرداری اینترنتی اســت.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان،ســرهنگ «حامد فخار» رئیس
اداره اطالعــات پلیــس فتا پایتخت در همایش آشــنایی
بــا کالهبرداریهای اینترنتی و راههــای مقابله با آنها در
دانشــگاه امام علی (ع) تهران که با حضور افســران ارشد
دانشگاه امام علی برگزار شده بود ،تصریح کرد :کالهبرداری
اینترنتــی امروزه به یک معضل جدی در فضای ســایبری
تبدیل شده و ســهم اصلی در حوزه جرائم مالی را به خود
اختصاص داده است به طوری که  ۸۵درصد خسارات مالی
ناشــی از جرائم اینترنتی در نتیجه کالهبرداری اینترنتی
اســت.وی با اشــاره به اینکه با رشــد فناورهای اطالعاتی
و ارتباطــی و تکنولوژیهای مرتبط بــا آن ،جامعه با عصر
جدیــدی از زندگی به نام عصر ســایبر یا عصر اطالعات و
شکل گیری دهکده جهانی به واسطه در نوردیدن مرزهای
فیزیکی و جغرافیایی ،روبرو شد ،گفت :انسان امروزی جرائم
جدیدی را نیز تجربه کرده اســت.این مقام پلیســی خاطر
نشان کرد :این جرائم به واسطه دسترسی مجرمان به ابزار
و فناوریهای جدید به وجود آمده اســت و این ابزار جدید
به مجرمان امکان ارتکاب جرم درحد وســیع ،پنهان شدن
پس از ارتکاب جرم و عدم روبرو شدن فیزیکی یا بزه دیده
و یــا قربانی را داده اســت.رئیس اداره اطالعات پلیس فتا
پایتخــت کالهبرداری رایانهای یــا اینترنتی را یکی از این
جرائم برشــمرد و تصریح کرد :میتوان این جرم را یکی از
قدیمیترین اشکال جرائم رایانهای با ابعاد مالی دانست.این

مقام انتظامی با بیان اینکه ارتکاب جرم کالهبرداری رایانهای
امروزه به یک معضل جدی در فضای سایبری تبدیل شده
است ،افزود :اگر انگیزه عمده جرائم رایانهای را مالی بدانیم،
کالهبرداری رایانهای ســهم اصلی در حوزه جرائم مالی را
به خود اختصاص داده اســت.وی  ۸۵درصد خسارات مالی
ناشی از جرائم اینترنتی را در نتیجه کالهبرداری اینترنتی
اعــام کرد و در جرم کالهبــرداری رایانهای یا اینترنتی را
این چنین تعریف کرد :کالهبرداری ســنتی چنین تعریف

میهمانی مختلط زنان و مردان در تاالر لواسان لو رفت
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت،
از پلمب یک واحد صنفی باغ تاالرمتخلف در شــمال
شــرق تهران خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ «نادر
مرادی» گفت :ایــن واحد صنفی به علت عدم رعایت
مقررات پلمب شد.وی اظهار داشت :در راستای ارتقاء
امنیت اجتماعــی ،طرح بازدید و کنتــرل واحدهای
صنفی تاالر و باغ تاالر در شــهر تهران توسط ماموران
معاونت نظــارت بر اماکن عمومی این پلیس و ادارات
مربوط به اجرا گذاشته شده است.
وی اظهار داشت :در همین راستا ماموران اداره اماکن
پایــگاه یکم پلیس امنیت عمومی روز بیســت و یکم
بهمن مــاه ،از باغ تاالری در حوالی منطقه لواســان
فرمانده انتظامی استان «البرز» از دستگیری زوج سارق در
البرز خبر داد.به گزارش رکنا ،سردار «عباسعلی محمدیان»
فرمانده انتظامی اســتان «البرز» با اعالم این خبر گفت :در
پی وقوع چندین فقره ســرقت لوازم داخل خودرو در نقاط
مختلف استان البرز توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو
پژو پارس ،شناســایی و دستگیری ســارقان در دستور کار
اداره عملیات ویــژه پلیس آگاهی قرار گرفــت.وی افزود:
کارآگاهان در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند سارقان در
گروههای  ۲و  ۳نفره در ســاعات پایانی شب به وسیله یک
دســتگاه خودرو پژو پارس خودروهای فاقد لوازم بازدارنده

که مراسمهای هنجار شــکن با حضور تعدادی خانم
و آقای جوان برگزار میکرد بازدید شد.وی با اشاره به
اینکه این واحد بــاغ تاالر به علت عدم رعایت قوانین
و مقــررات مربوط و انجام رفتارهای هنجارشــکن ،با
هماهنگی مقام قضائی پلمب شــد ،گفت :تا کنون4 ،
تاالر و باغ تــاالر متخلف پلمب و برای  5واحدصنفی
متخلف دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شــده اســت.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت
به تداوم و تشــدید اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس
تاکید کرد و گفت :شــهروندان ،در صورت مشــاهده
هرگونه تخلف صنفی ،موضوع را به مرکز فوریتهای
پلیسی  110اطالع دهند.

میشــود« ،توســل به اعمال و مانورهــای متقلبانه برای
تحصیل مال غیر» که فقط با فعــل مثبت مادی واقع و با
ترک فعل محقق نمیشــود که در این جرم اغفال بزه دیده
صورت می گیرد ،جرم کالهبرداری رایانهای طبق ماده ۱۳
قانون جرائم رایانهای «اســتفاده غیر مجاز از ســامانههای
رایانهای یــا مخابراتی برای ارتکاب اعمالــی از قبیل وارد
کردن ،تغییر ،محو ،ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل
کردن ســامانه و تحصیل وجه یا مال یا منعت یا خدمات یا

سرکالنتر هفتم پلیس پایتخت از دستگیری  2سارق
لوازم خودرو با  25ســرقت خبــر داد.به گزارش رکنا
 ،ســرهنگ «دوستعلی جلیلیان» در توضیح این خبر
بیان داشــت :با وقوع چند فقره ســرقت لوازم خودرو
در محدوده ســرکالنتری به ویــژه در کالنتری 116
مولوی شناســایی و دستگیری ســارق یا سارقان در
دستور کار ماموران کالنتری  116مولوی قرار گرفت.
وی بیان داشت :در تحقیقات پلیسی مشخص شد که
ســرقتها توسط دو سارق حرفه ای انجام می شود و
یکی از ســارقان پیش تر به دفعات مختلف در زندان
محبوس بوده است.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
با افزایش گشــتهای انتظامی و شناسایی مخفیگاه

با انجــام اقدامات پلیســی موفق به شناســایی مخفیگاه
متهمان شدند که با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات
غافلگیرانه متهم به همراه همســرش دستگیر و به پلیس
آگاهی منتقل شدند.
وی با اشــاره به این که این زوج سارق با همدیگر اقدام به
سرقت میکردند تصریح کرد :متهمان در ابتدا منکر انجام
هرگونه ســرقت بودند اما پس از دیدن مســتندات پلیس
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افقی:

 -1شا ه قاجار که فرمان مشروطیت
را امضا کرد -در اصطالح عوام راندن
 -2محــل فــروش مــواد غذایــی
در ســینما و ســالنهای ورزشی-
شــاخهای از میوهها که در شــمال
کشور کشت میشوند -آنچه حمل
کنند
 -3شــاخهای در ریاضــی-
کماســتقامت و از بیــن رونده در
تداول عامه -کندهکاری روی سنگ
 -4دانشــمند و ریاضیــدان بزرگ
ایرانی در قــرن  4ه.ق که در خارج
از ایران شناخته شــدهتر است -از
ایاالت کشور آمریکا
 -5تختــه ســفید کــه روی آن با
ماژیک مینویســند -از شــهرها و
استانهای کشور
 -6از حــروف الفبای انگلیســی-
دســتها ،مــزدوران -کالنســال
گردیدن
 -7از جنس نی -زن پردهنشــین-
حشره خونخوار
 -8تاختن -پیکره ،مجســمه -اول
شــهید مســیحیت که در اورشلیم
سنگسار شد
 -9آنکه نســلش به پیامبر برسد-
افسانههای یونان به دست هرکول کشته شد -صدای گوسفند
بخشش روز عید ایرانیان باستان -روی زخم میگذارند
 -10رهبر حامیان پارلمان در جنگهای داخلی انگلســتان که بعد از اعدام  -13آنکه بعد از دوران مشــخصی کار دولتی از کار معاف شــده اما حقوق
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 -14پایتخت بنگالدش -مخترع آلمانی موتورسیکلت -ضربه با پا
دهان قرار دارد
 -15خاورشــناس آلمانی با آثاری چون پادشــاهی ساســانی و کیانیان-
 -11شهری در استان فارس -تزویر ،انجام عمل خیر برای نمایش
کممحبتی کردن.
 -12اوضاع پریشان و درهم -قبول خطر احتمالی برای سود بیشتر
 -13نادان و کمعقل -از آالت موسیقی زهی -رها ،ول
 -14از شهرهای استان سیستان و بلوچستان -نجات یافته-
نگاه کن
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 -15برس ،ماهوت پاککن -کشــور عربی و بزرگترین
حامی گروه تروریستی داعش.
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 -1تعدیکننده ،تجاوزگر -مسکن
 -2نام اسب پیامبر -نخسین صدراعظم جمهوری فدرال
آلمان -نشانهها ،جمالت قرآنی
 -3غذایی از شیر و نشاسته -نام وزیر هرمز ساسانی
 -4عالمت مفعولی -تحسین و ستودن -ممکن و شدنی
 -5نیزه دو شاخ -با فاصله زیاد
 -6واحد پول هندوراس -از عناصر فلزی نرم و ســمی-
مایع حیات
 -7مرواریدهای درشــت -درندهخو -رشــتهکوه غربی
ایران
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 -10هنوز شاه نشده است -پارچه آغشته به آب گرم یا
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امتیازات مالی برای خود یا دیگری» میباشد این جرم نیز
با فعل مثبت واقع و ترک فعل نمی-تواند تشــکیل دهنده
رکن مادی جرم باشد.وی به تفاوت نوع سنتی کالهبرداری
و کالهبرداری ســایبری اشــاره کرد و عنوان کرد :در نوع
سنتی جرم توسل به وسایل متقلبانه و مانورهای متقلبانه و
اغفال مالباخته برای تسلیم مال صورت میگیرد و به لحاظ
لــزوم فریب خوردن قربانی جرم ،نشــان میدهد این جرم
تنها علیه یک انسان قابل تصور است و با فریب ماشین این
جرم محقق نمی شود ،ولی در کالهبرداری رایانهای امکان
فریب ماشینها و سیستمهای پردازش خودکار جداگانه و
با انسان توامان متصور است.در کالهبرداری سنتی به لحاظ
اغفال قربانی لزوم روبرو شدن با بزه دیده و حضور فیزیکی
در نزد وی وجود دارد ،ولی در کالهبرداری رایانهای ســوء
اســتفاده از دادههای برنامهها و سیستمهای رایانهای از راه
دور صورت میگیرد و اغلب کالهبردار و قربانی با هم روبرو
نمیشوند.فخار در این همایش به انواع کالهبرداری رایانهای
اشــاره کرد و عنوان آن را فیشینگ ،اسکیمر ،رشد قارچی
ســایتهای شرطبندی ،حراج آنالین ،چت ،برنده شدن در
قرعه کشــی ،فروش اعتبارات ،ارسال نامه اینترنتی ایمیل
(آگهی تبلیغات ،حملههای کالهبرداری اعتبارســنجی بر
شــمرد.وی بهترین راهکار را جلوگیری از رشد این جرائم
را هوشــیاری و دقت کاربران در فضای مجازی عنوان کرد
و گفت :مهمترین و مناســبترین راه بــرای جلوگیری از
آسیبهای فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی
باال بردن سواد رسانهای افراد جامعه است.

کشف  41کاالی سرقتی در مخفیگاه سارقان تهران

زوج سارق لوازم خودرو به دام افتادند
را شناسایی کرده و با شــیوه تخریب قفل اقدام به سرقت
لوازم داخل آنها میکنند.این مقام انتظامی اظهار داشت:
کارآگاهــان در ادامه با تالش شــبانه روزی و به کارگیری
اقدامات پلیســی موفق به شناسایی مالک خودرویی که به
وسیله آن ســرقت صورت میگرفت شــدند که با بررسی
سوابق نامبرده مشخص شد همسر وی از سارقان سابقه دار
و حرفهای اســت .سردار «محمدیان» ادامه داد :کارآگاهان
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متهمان در محدوده کالنتری  116مولوی ،ادامه داد:
بــا هماهنگی قضائی هر دو متهم در مخفیگاهشــان
نازیآباد دســتگیر و تعداد 41قلم اموال مســروقه از
قبیل باند و ضبط ،باطری و غیره  ،الســتیک ،جعبه
ابزار و  ...از همان محل کشــف شد.سرهنگ جلیلیان
تصریح کرد :متهم در بازجوئیهای پلیسی به  25فقره
سرقت لوازم داخل خودرو با همکاری یکدیگر اعتراف
کرد .این مقام انتظامی با بیان اینکه اموال کشف شده
به کالنتری منتقل شــد و تا کنون تعــدادی از مال
باختگان شناســایی شدهاند ،تصریح کرد :کارشناسان
ارزش ریالی اموال کشف شــده را  200میلیون ریال
برآورد کردهاند.
چــاره ای جز اعتراف نیافته و به  ۱۵۰فقره ســرقت لوازم
داخل خودرو با همکاری یک نفر دیگر اقرار کردند.این مقام
انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر مالخر اموال مسروقه
در این خصوص یادآور شــد :در ادامه مخفیگاه همدســت
متهم نیز در شهرســتان کرج شناســایی و نامبرده نیز در
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شــد.فرمانده انتظامی استان
البرز با بیان این که ارزش اموال مســروقه  ۱۰میلیارد ریال
برآورد شده است خاطرنشان کرد :شهروندان عزیز با تجهیز
خودروهای خود به لوازم بازدارنده ،از به سرقت رفتم اموال
خود پیشگیری کنند.

کشف یک و نیم میلیارد ریال کاالی قاچاق
یک میلیارد و  500میلیون ریال کاالی قاچاق به ارزش به ارزش در شهرســتان
اســام آبادغرب کشف شد.به گزارش رکنا ،ســردار «علی اکبر جاویدان» اظهار
داشــت :کاراگاهان پلیس آگاهی اســام آبادغرب حین گشــتزنی در ورودی
شهرســتان به  2دســتگاه خودرو پژو پارس و  405که با سرعت زیادی در حال
حرکت به ســمت خارج شــهر بودند ،مشــکوک و به تعقیب آنها پرداختند.وی
ادامــه داد :کاراگاهــان پس از مدتی تعقیب و گریز موفــق به مهار و توقیف هر
 2خودروی متواری در یکی از روســتاهای اطراف شــده و نسبت به بازرسی از
آنها اقدام کردند .در این بازرســی ،هزار و  370دست قاشق و چنگال 100 ،عدد
پلوپز ،قوری و فالکس چای 40 ،دســتگاه آبمیوه گیری ،یک دســتگاه ماشین
لباسشــویی و تعدادی المپ قاچاق کشف شد.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه،
ارزش محمولههای قاچاق کشف شده را طبق نظر کارشناسان یک میلیارد و 500
میلیون ریال ذکر کرد.وی همچنین از دستگیری  5نفر در این رابطه و معرفی آنها
به دستگاه قضائی جهت ســیر مراحل قانونی و صدور حکم الزم خبر داد.سردار
جاویدان برخورد با پدیده قاچاق را از مهمترین برنامههای پلیس استان برشمرد
و گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون کشفیات قاچاق حدود  35درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

مرگ دو کوهنورد بر اثر استنشاق گاز ذغال

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی البرز گفت ۲ :کوهنورد بر اثر گازگرفتگی
ذغال در کوههای اســتان البرز جان خود را از دســت دادند.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان از البرز ،ســرهنگ سید مجید فیض جعفری معاون هماهنگ
کننده نیروی انتظامی اســتان البرز گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر فوت  ۲نفر بر اثر استنشــاق گاز ذغال در کوههای عظیمیه کرج،
بالفاصله بررســی موضوع در دستور کار کالنتری  ۱۴رسالت قرار گرفت.او افزود:
ماموران با بررسی موضوع متوجه شدند  ۳نفر از کوهنوردان به کوههای عظیمیه
کرج رفته بودند که در کوالک گرفتار شــده و ناچار به زدن چادر و اســتقرار در
کوهستان میشوند.معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان البرز در ادامه
گفت :کوهنوردان برای گرم نگه داشــتن چادر خود مقداری ذغال روشن کرده
بودند که به دلیل استنشــاق گاز ذغال  ۲نفر از آنها فوت و یک نفر مســموم
میشود.ســرهنگ فیض جعفری افزود :با حضور عوامل هالل احمر فرد مصدوم
به مراکز درمانی منتقل شد .سرهنگ سید مجید فیض جعفری گفت :مسافران
با توجه به شــرایط متغییر هوا در فصل زمســتان از ســفرهای غیر ضروری در
محورهای کوهســتانی مانند مســیر کرج  -چالوس خودداری کننــد.او افزود:
هموطنان مــی توانند در صورت نیاز امدادی با ســامانه  ۱۱۲هالل احمر البرز
تماس حاصل کنند.

یابنده موبایل ،مجرم سایبری شد

رئیس پلیس فتا بوشــهر از دستگیری فردی که پس از پیدا کردن گوشی تلفن
همراه یک خانم بوشــهری ،با ارسال تصاویر ذخیره شــده بر روی آن در شبکه
اجتماعی واتســاپ ،اقدام به تهدید و اخاذی کرده بود ،خبر داد.سرهنگ مهدی
قاسمی ،رئیس پلیس فتا بوشهر در تشریح این خبر گفت :در پی شکایت خانمی
جوان مبنی بر اینکه شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ اقدام به ارسال
تصاویر بسیار خصوصی موجود در گوشی تلفن همراه خواهر وی که اخیرا ً آن را
گم کرده بود کرده و تهدید به انتشار گسترده آن در واتس آپ کرده که با توجه
به ماهیت سایبری بودن جرم ،رسیدگی به موضوع در دستور کار این پلیس قرار
گرفت.این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی و احضار متهم با دستور قضایی به
پلیــس فتا ،بیان کرد :نامبرده در تحقیقات علمی اولیه ،هرگونه ارتباط خود را با
موضوع انکار میکرد ولیکن پس از مواجهه با ادله و مدارک گردآوری شده توسط
کارآگاهان ســایبری ،زبان به اعتراف گشوده و به صراحت توضیح داد که تلفن
همراه خواهر شاکیه را در تفریحگاهی عمومی خارج از استان پیدا کرده و با انگیزه
مالی ،از طریق شبکه اجتماعی واتساپ اقدام به ارسال تصاویر موجود در حافظه
گوشــی پیدا شده برای خواهر شاکی نموده و تهدید کردم که اگر به درخواست
مالی من ،جواب مثبت داده نشــود ،این تصاویر را به صورت گسترده در فضای
مجازی منتشر می نمایم و فکر می کردم به علت اینکه تصاویر شاکی را در اختیار
دارم ،او به پلیس جهت طرح شکایت و پیگیری مراجعه نمی کند.

شارژ  ۲۰۰لیتر سهمیه سوخت
ویژه مسافرتهای نوروزی کالهبرداری است

معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت :شــارژ  ۲۰۰لیتر
سهمیه سوخت ویژه مســافرتهای نوروزی کالهبرداری است.بر اساس اعالم
پلیس ،ســرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
مرکزی در این باره گفت :در چند روز گذشــته پیامکهای تحت عنوان شارژ
 ۲۰۰لیتر بنزین ویژه سفرهای نوروزی برای شهروندان یکی از شهرستانهای
استان ارسال شده است.وی اضافه کرد :در این پیامکها از شهروندان خواسته
شــده که برای دریافت شارژ کارت ســوخت خود ،از طریق لینک یک سایت
جعلی مبالغی را به حســاب اعالم شده واریز کنند.معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی اســتان مرکزی افــزود :بعــد ار آن کالهبــرداران ،متقاضیان را به
درگاههای جعلی موســوم به فیشینگ هدایت و نسبت به برداشت غیرمجاز از
حســاب آنها اقدام میکنند .این مقام انتظامی در ادامه داد :هموطنان همواره
مراقب تله کالهبرداران بوده و به پیامکهایی که از سوی مبادی غیررسمی به
آنها ارســال میشود همواره آگاه باشند و اخبار حوزه موصوف را صرفاً از سوی
خبرگزاریهای رسمی و رسانه ملی دنبال کنند.

تأیید هک شدن سایت علی بابا از سوی پلیس فتا
رئیس پلیس فتا تهران گفت :ســایت علی بابا هک شــده ،اما هنوز شکایتی
از سوی مدیران این سایت به دســت ما نرسیده است.سرهنگ تورج کاظمی
رئیــس پلیس فتا تهران در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،درباره هک
شــدن ســایت علی بابا اظهار کرد :طبق رصدهای صورت گرفته سایت علی
بابا توســط افرادی هک شده است.وی افزود :مدیران ســایت باید با مراجعه
به مرجع قضایی اعالم شــکایت کنند ،در صــورت ارجاع پرونده به پلیس فتا،
ما به موضوع شــکایت رسیدگی خواهیم کرد.سرهنگ کاظمی در مورد سطح
دسترســی هکرها به اطالعات کاربران گفت :برای اطالع از میزان دسترســی
هکرها به اطالعات کاربران نیاز به بررســی ســرورهای سایت مورد نظر داریم
و تا زمانی که مدیران ســایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند ،امکان بررسی
سرورها وجود ندارد.

کشف  ۴تن مواد مخدر در فارس
فرمانــده انتظامی اســتان فارس اعالم کــرد که طی  ۷۲ســاعت و با انجام
عملیاتهای مختلف پلیســی ،بالغ بر  ۴هــزار و  ۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر در
فارس کشــف شده اســت که  ۳۹۰۰کیلوگرم آن در یک عملیات بوده است.
سردار ســرتیب رهامبخش حبیبی ،در یک نشست خبری ،از کشف  ۳هزار و
 ۹۰۰کیلوگرم مواد مخدر از یک خودرو در نیریز و دستگیری یک قاچاقچی در
این ارتباط خبر داد.حبیبی همچنین اعالم کرد که طی  ۷۲ســاعت گذشته با
انهدام  ۳باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان فارس ۴ ،هزار و  ۳۲۶کیلوگرم
تریاک کشــف و  ۱۰قاچاقچی دستگیر شده اســت.به گفته فرمانده انتظامی
فارس از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر  ۴۸تن انواع مواد مخدر در فارس کشف
شده است که افزایش  ۱۵درصدی را نشان میدهد.

مرگ مرد  ۴۰ساله بر اثر سقوط از پشتبام
سرپرســت معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیالن گفت :مرد ۴۰
ســاله هنگام برفروبی بر اثر سقوط از پشت بام منزل مسکونی در شهر رشت
جان باخت.به گزارش ایلنا ،ســرهنگ «مجید رسولزاده فرساد» اظهار داشت:
ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر ســقوط مردی از پشــت بام
خانه در منطقه منظریه شهرستان رشت ،برای بررسی موضوع در محل حاضر
شــدند.به گزارش سایت پلیس ،سرپرســت معاونت اجتماعی استان افزود :با
حضور ماموران انتظامی در محل مشــخص شــد که این مرد  ۴۰ساله بامداد
روزگذشــته حین برف روبی منزل مسکونی خود بوده که براثر بی احتیاطی از
پشت بام سقوط کرد و جان خود را از دست داده که جسد متوفی به پزشکی
قانونی منتقل شد.

یک کشته و  ۲مصدوم حاصل تصادف تریلی با پرشیا

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از برخورد تریلی با خودرو پرشیا در اتوبان
«تبریز  -زنجان» خبر داد وگفت :در اثر این ســانحه راننده خودرو پرشــیا در
دم فوت و  ۲نفر دیگر مصدوم شــدند.به گــزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس،
ســرهنگ «کالم اله ابراهیمی» اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیســی  110مبنی بر وقــوع یک فقره تصادف در اتوبــان «تبریز  -زنجان»
بالفاصله مامــوران انتظامی به محل حادثه اعزام شــدند.وی افزود :با حضور
ماموران و عوامل اورژانس در محل حادثه مشــخص شد ،یک دستگاه تریلی با
یک دســتگاه خودرو پرشیا برخورد کرده است.این مقام انتظامی تصریح کرد:
در اثر این حادثه ،راننده خودرو پرشــیا به دلیل شــدت جراحات وارده در دم
فوت و  2نفر از سرنشینان پرشیا مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان
منتقل شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان هشــترود با بیان اینکه علت اصلی
تصادف توســط کارشناسان پلیس راه تحت بررسی است از رانندگان خواست:
ضمن توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در هنگام رانندگی سرعت
مطمئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

واژگونی  ۲۰۶با  ۲کشته و  ۲مجروح
رئیس پلیس راه شــمالی استان فارس گفت :بر اثر واژگونی یک سواری ۲۰۶
در محور دشــتارژن به سمت شیراز ۲ ،نفر کشته و  ۲نفر نیز مجروح و راهی
بیمارستان شدند.به گزارش ایلنا ،سرهنگ عبدالهاشم دهقانی بیان کرد :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر یک فقره تصادف فوتی در محور
دشــتارژن به سمت شیراز ،بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.
سرهنگ «دهقانی» تصریح کرد :ماموران در بررسیهای اولیه مطلع شدند که
یک ســواری  ۲۰۶با  ۴سرنشین در محور مذکور در حرکت بوده که واژگون و
بر اثر آن  ۲نفر از سرنشینان در دم فوت و  ۲نفر دیگر مجروح و به بیمارستان
منتقل شــدند.رئیس پلیس راه شمالی اســتان فارس با بیان اینکه کارشناس
نداشــتن توجه به جلو از جانب راننــده را علت وقوع این حادثه اعالم کرد ،به
سرنشینان عزیز توصیه کرد به وضعیت جسمی و هوشیاری راننده توجه داشته
باشند تا بتوانیم از وقوع چنین حوادث مرگبار جلوگیری کنیم.

کارمند قالبی دادگستری در دام قانون
رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفت:کارمند قالبی حفاظــت و اطالعات
دادگستری استان در آزادشهر دستگیر شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
از گرگان ،رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت :این فرد با معرفی خود به
عنوان کارمند حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان از افراد پول میگرفت
تا رای پرونده را به نفع آنان تغییر دهد.هادیهاشــمیان افزود :یکی از کسانی
که به این کارمند قالبی پول داده بود ،اما نتیجه پرونده به نفع او صادر نشــده
بود با مراجعه به حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان متوجه شد این فرد
کالهبردار بوده و فریب خورده اســت .هاشمیان ادامه داد :با تالش حفاظت و
اطالعات اســتان این کارچاق کن شناسایی و دستگیر شد.رسیدگی به پرونده
این فرد که سابقه دار است در دادسرای آزادشهر آغاز شد.

کشف جسد پسر جوان دادستان بوشهر در خانهاش
کشف جسد پســر جوان دادستان بوشــهر در خانهاش جسد فرزند دادستان
بوشهر در خانه اش پیدا شــد.به گزارش رکنا  ،روابط عمومی دادگستری کل
اســتان بوشهر اعالم کرد :جســد فرزند  ۲۱ساله علی حســن پور ،دادستان
دادســرای عمومی و انقالب بوشــهر در ســاعت  ۲۰روز  ۲۲بهمن در یکی از
اتاقهای منزل وی در شــهر بوشــهر و در حالی که یک قبضه اسلحه شکاری
در کنار جســد وی قرار داشت پیدا شد.این موضوع سریعا برابر روال قانونی و
جاری صحنه توســط مقام قضایی و پلیس آگاهی تحت بررسی قرار گرفت که
نتیجه بررسی و علت مرگ وی از طریق روابط عمومی و ارتباطات دادگستری
کل استان بوشهر به استحضار مردم استان بوشهر رسانیده خواهد شد.مدیریت
روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری کل استان بوشهر ،ضمن تشکر از ابراز
همدردی و بیان تســلیت مردم استان بوشهر از اقشــار مختلف به استحضار
میرســاند در راســتای حادثه فوق ،اصحاب رسانه از انتشار شایعات و مطالب
قبل از هرگونه اعالم رســمی از طریق روابط عمومی دادگســتری کل استان
بوشهر به لحاظ جریحه دار نشدن احساسات و تشدید آالم خانواده آن مرحوم
اجتناب کنند.

