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گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپور گودرزی،
معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از کشــف جنایــت خانوادگی خبر داد کــه طی آن فرزند
مقتول ،جســد پدرش را به آتش کشــید تا مانع از کشف
واقعیت شود.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی ،در توضیح این خبر گفت:
ساعت  2بامداد روز دوازدهم آذرماه سال جاری وقوع یک
آتش ســوزی در طبقه دوم یک خانه ویالیی به کالنتری
 123نیاوران اعالم شد .با پایان عملیات اطفای حریق ،در
بررسی محل آتش سوزی بقایای جسد سوخته شده ای بر
روی مبلمان داخل خانه کشــف شد که بالفاصله موضوع
به اداره دهم و تیم تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران
بزرگ اعالم شد.
با انتقال بقایای جســد به پزشــکی قانونی و اعالم نظریه
پزشــکی قانون مبنی بر وجود آثار شکســتگی در ناحیه
پشــت سر به علت اصابت جسم سخت ،پرونده مقدماتی با
موضوع قتل عمـد تشکیل و تحقیقات جهت کشف جنایت
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغــاز تحقیقات ،کارآگاهان اداره دهم ضمن شناســایی
هویت مقتول (  60ســاله ) اطالع پیدا کردند که همســر
مقتول در حال حاضر در مســافرت خارج از کشور است و
مقتول به همراه پسر  19ســاله اش به نام وحید در خانه
زندگی میکرده اما از زمان وقوع آتش سوزی پسر مقتول
هیچ مراجعتی به خانه و یا پلیس نداشــته است؛ در ادامه

قتل آتشین پدر در منطقه نیاوران

تحقیقات میدانی ،کارآگاهان اداره دهم اطالع پیدا کردند
که مقتول و پســرش با یکدیگر اختالف داشــته و بارها با
یکدیگر با هم درگیر شدند.
بــا توجه به جمع بنــدی اطالعات بدســت آمده از محل
جنایت و ،...احتمال وقوع جنایت خانوادگی قوت پیدا کرد
و در ادامه ،تحقیقات پلیسی جهت دستگیری وحید (پسر
مقتول) در دســتور کار کارآگاهان قــرار گرفت ؛ در ادامه
تحقیقات جهت دســتگیری وحید کارآگاهان اطالع پیدا

کردنــد که وی از زمان وقوع آتش ســوزی چندین بار در
محدوده ی محل جنایت مشاهده شده اما به محل جنایت
مراجعتی نداشــته اســت لذا محل رؤیت و تردد وحید به
صورت نامحســوس تحت کنترل کارآگاهان قرار گرفت تا
سرانجام ســاعت  5:30بعدازظهر روز سیزدهم آذرماه،97
وحید در نزدیکی محل جنایت شناســایی ،دســتگیر و به
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
پســر مقتول پــس از انتقال به اداره دهــم پلیس آگاهی

اخبار کوتاه

کشف  48کیلوگرم حشیش و تریاک
از قاچاقچیان در پایتخت

صراحتا به ارتکاب جنایت و آتش زدن جسد پدرش اعتراف
کرد ؛ وحید که به مصرف شیشه اعتیاد دارد در اعترافاتش
بــه کارآگاهان گفت :من و پدرم همیشــه با یکدیگر جر و
بحث داشتیم ؛ پدرم همیشه به دالیل مختلف به من ایراد
میگرفت .آن شــب (شب جنایت) من از ایراد گرفتنهای
پدرم به شدت عصبانی شده بودم؛ با باال گرفتن جر و بحث،
بــرای لحظه ای از طبقه دوم خانه به پایین آمده و پس از
دقایقی مجدد به طبقه باال برگشــتم اما اینبار یک چکش
در دســتم بود؛ پدرم روی مبل نشسته و در حال تماشای
تلویزیــون بود و متوجه آمدن من به داخل خانه نشــد؛ از
پشت سر به او نزدیک شــده و با چکش چندین ضربه به
پشت سرش وارد کردم؛ پدرم روی زمین افتاد و خون تمام
خانه را برداشــت؛ پدرم دیگر نفس نمیکشید.به سرعت از
خانه خارج شــدم؛ به پمپ بنزین رفته و یک گالن بنزین
خریداری کردم؛ به خانه برگشــتم و جنازه پدرم را آغشته
بــه بنزین کردم؛ مابقی بنزین را نیز بر روی وســایل خانه
پاشــیدم.با یک فندک طبقه دوم خانه را به آتش کشیده
و به ســرعت ،قبل از باال گرفتن شــعلههای آتش از خانه
خارج شدم.
سرهنگ کارآگاه عل ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم
جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت
 :با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت
موقت از سوی بازپرس شعبه ششــم دادسرای ناحیه 27
تهران صــادر و متهم جهت انجام تحقیقــات تکمیلی در
اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

رییس پلیس فتای ناجا خبر داد

الزام بانکها به استفاده از رمزهای یک بار مصرف بانکی
رییس پلیس فتای ناجا از برنامهریزی پلیس برای استفاده
از رمزهــای یک بــار مصرف کارتهای بانکــی برای همه
تراکنشها در آینده نزدیک خبر داد .ب ه گزارشایسنا ،سردار
کمال هادیانفر در حاشــیه همایش مدیــران و فرماندهان
پلیس فتا که صبح دیروز در مقر پلیس فتا ناجا برگزار شد،
اظهارکرد :یکی از اهداف این همایش پیگیری ســند نظام
پیشگیری و مقابله و اجرای وظایف محوله به پلیس فتا در
این خصوص از سوی شورای عالی فضای مجازی است .وی
با اشــاره به اینکه در هشت ماهه امسال در مقایسه با سال
گذشته جرایم فضای مجازی  ۷۱درصد رشد داشته است،
گفت :طی این مدت  ۴۱هــزار جرم در فضای مجازی رخ
داده است که پیشبینی میشود تا آخر سال این جرایم به
حدود  ۵۸تا ـ  ۵۹هزار مورد برسد.
رییس پلیــس فتا ناجا افزود :درعینحال قدرت کشــف
پلیس نیز ،قدرت کشــف باالیی بوده است به عنوان مثال
در آمریکا چیــزی حدود  ۲۰تا  ۲۵درصــد جرایم فضای
مجازی کشف میشــود ،اما در کشور ما توان کشف پلیس
فتا بالغ بر  ۸۰درصد اســت.وی درباره بیشترین جرایم در
فضای مجازی خاطرنشان کرد :برداشت غیر مجاز از حساب
بیشــترین جرم رخ داده در فضای مجازی است که در این
راســتا از مدتها قبل تدابیری به منظور توقف این فرایند
انجــام دادیم .حتی چندی پیش فرمانده ناجا نیز از رییس

رشد  ۷۱درصدی جرایم فضای مجازی

جمهور درخواســتی را در خصوص رمزهای یک بار مصرف
بانکی مطرح کردند که خوشبختانه با دستور رییس جمهور
به بانــک مرکزی و صدور ابالغیــه ،تمامی بانکها موظف
به ارائه خدمات مربوط به رمزهای یک بار مصرف شــدند.
هادیان فر با اشــاره به فعالیــت  ۴۰۰میلیون کارت بانکی
در کشــور ،گفت :این نشــان میدهد که هر ایرانی به طور
متوســط پنج یا شــش کارت بانکی در دست دارد که باید
امنیت تراکنش با این کارتها تأمین شــود.وی با اشاره به
مراحل اجرای رمز یک بار مصرف خاطرنشان کرد ۳۲ :بانک
و موسسه مالی در کشــور فعال هستند که در فاز نخست
طرح رمزهای یک بار مصرف ،موظف شــدند تا امکان ارائه
رمز یک بار مصرف به هنگام خریدهای اینترنتی و استفاده
از موبایل بانک را فراهم کنند.
در این مرحله افرادی که قصد خرید با استفاده از درگاههای
بانکی را داشــته باشند ،میتوانند در ازای هر بار خرید رمز
جدیدی را از طریق پیامک دریافت کنند که این اقدام تاثیر
باالیی در جلوگیری از شــیوه فیشینگ دارد و کسانی که
از رمزهای یک بار مصرف بــرای خریدهای اینترنتی خود
اســتفاده کنند دیگر قربانی سایتهای فیشینگ نخواهند
شد.رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به فاز دوم و سوم طرح
رمزهای یک بار مصرف که به زودی اجرایی خواهد شــد،
گفت :مرحله بعدی مربوط به دستگاههای  ATMو مرحله
بعدی آن مربوط به کارت خوانها و دســتگاههای پز است.

همــان طور که میدانید  ۵۰۰هزار دســتگاه ای تی ام در
سراســر کشور فعال اســت که اگر رمزهای یک بار مصرف
برای مشــتریان فعال شود میتوان از شیوه اسکیمر که در
آن اطالعات کارت بانکی در آن کپی شــده اســت و از آن
برداشــت میشــود جلوگیری به عمل آید .وی در ادامه با
تاکید بر این که بانکها موظف به ارائه این خدمات هستند،
گفت :اگر بانکی این خدمات را ارائه نکند و مشتریانش دچار
مشکل شوند  .برابر با توافقی که با دادستانی صورت گرفته
است ،بانکها موظف به جبران خسارات وارده به مشتریان
خود هستند.
هادیــان فــر از رشــد  ۳۲۰۰درصدی اســتارتآپها در
فضای مجازی خبــر داد و گفت :هر چند در مورد فعالیت
استارتآپها قانون مشخصی وجود ندارد ،اما پلیس فتا از
این کسب و کارها حمایت میکند .البته مالحظاتی نیز در
ایــن باره وجود دارد که ما تک تــک مدیران آنها را دعوت
کردیم و با اعالم این مالحظات از آنها خواســتیم که حتما
«هاســت ثبت اطالعات کاربران» را به داخل کشور منتقل
کرده و به هیچ عنوان از فضاهای خارجی اســتفاده نکنند.
وی با اشاره به این که الزم است شهروندان از فروشگاههای
دارای نماد تجــارت الکترونیک خرید کنند ،گفت :بیش از
 ۵۱هزار درخواســت برای دریافت این نماد ارائه شده است
و تاکنون  ۳۲هزار فروشگاه اینترنتی نیز این نماد را دریافت
کردهاند.
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 ۳۵میلیون نفر از طریق «هات گرام و طالگرام»
در تلگرام هستند
رییس پلیس فتای ناجا در پاســخ به پرسشی مبنی بر این
که چند درصد از جرایم فضــای مجازی در فضای تلگرام و
اینستاگرام رخ داده اســت ،گفت :طبق آمارها  ۴۱درصد از
ل حاضر در تلگرام رخ میدهد که البته نسبت
جرایم ما در حا 
ل حاضر
به قبل کاهش یافته اســت .ضمن این کــه در حا 
 ۳۵میلیون نفر در هات گــرام و طال گرام حضور دارند و از
این طریق همچنان به تلگرام دسترســی دارند .عالوه بر این
بخشــی هم با  VPMبه تلگرام دسترسی داشته و عده ای
هم به پیام رســانهای داخلی مانند گپ ،سروش و  ...کوچ
کردهاند.به گفته وی ۲۴ ،درصد از جرایم فضای مجازی نیز
در اینســتاگرام رخ میدهد و مابقــی جرایم در دیگر فضاها
انجام میشود .هادیان فر با اشــاره به اینکه  ۴۲هزار همیار
پلیس فتا در سراسر کشور فعالیت دارند ،اظهارکرد :به ۲۱۰
هزار دانشآموز نیز آموزشهایی نیز در فضای مجازی از سوی
پلیس فتا ارائه شده است که ما در نظر داریم این دانشآموزان
را به عنوان همیار پلیس فتــا معرفی کنیم.وی درباره نحوه
ن کرد :شکایت طبق
شکایت از جرایم فضای مجازی نیز بیا 
قانون باید در دستگاه قضایی ثبت شده و برایش تمبر باطل
شود و از آن جا به پلیس فتا ارجاع شود ،اما مردم میتوانند
گزارشات خود را از طریق راههای ارتباطی با پلیس فتا منتقل
کنند ،اما باید شکایت در دستگاه قضایی ثبت شود.

شناسایی و دستگیری
 ۷۲۷اخاللگر بازار ارز و سکه
سخنگوی نیروی انتظامی از شناسایی و دستگیری  ۷۲۷اخاللگر بازار ارز و سکه
خبر داد.سردار احمد نوریان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص
آخرین اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با اخاللگران نظام اقتصادی کشــور
اظهار کرد :به دنبال فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانهای که در ماههای
اخیر به نظام وارد شد ،تعدادی از سودجویان با فرصت طلبی از خألهای قانونی
و ضعف دستگاههای اقتصادی و اجرایی در راستای منافع خود استفاده کردند
و همین موضوع باعث شــد در نظام اقتصادی کشور خلل و ناامنی ایجاد شود.
وی گفت :در گام اول شناسایی منافذ و نقاطی که آسیب پذیری اقتصادی در
آنجا به وجود آمده بود ،مبنا قرار گرفت و با همکاری و هماهنگی مرجع قضایی
و سایر دســتگاههای امنیتی فعالیتهایی در خصوص شناسایی افراد اصلی و
تأثیرگذار در اخالل در نظام اقتصادی ،انجام شد.
سخنگو و معاون اجتماعی ناجا گفت :در گام دوم برنامهریزی و اقدام با تعیین
اولویتها در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و با درخواست افکار عمومی،
پلیس کار خود را برای برخورد با افراد دانه درشتی که با رانت اطالعاتی برای
خود در حوزه اقتصادی حاشیه امنی ایجاد کرده بودند ،آغاز کرد.سردار نوریان
افــزود :از تاریخ  96/11/25تا روزهای اخیر  ۷۲۷نفر از عوامل اصلی اخالل در
بازار سکه و ارز شناسایی ،دستگیر و تحویل محاکم قضایی شدند.
وی ادامــه داد ۷۰۵ :فقــره پرونده در حوزه احتکار کاال اعــم از احتکار لوازم
خانگــی ،اجناس ضروری مردم ،کاغذ ،آهن ،مواد شــوینده با همکاری وزارت
صمت و سازمان تعزیرات حوکتی تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.سخنگو
و معاون اجتماعی ناجا گفت :کشف و جلوگیری قاچاق میلیونها لیتر سوخت
از مرزهای کشــور نیز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی بود.سردار نوریان گفت:
کشــف باندهای قاچاق ســکه و ارز و مقابله با اخاللگران بازار موبایل از جمله
اقداماتی اســت که ناجا در این مدت انجام داده است.وی بیان کرد :پلیس در
کنار دســتگاه قضایی و ســایر نهادها با اخاللگران نظام اقتصادی مقابله کرد.
ســردار نوریان گفت :در ماههای اخیر  ۴باند سازمان یافته در حوزه اخالل در
نظام اقتصادی شناسایی و منهدم شدند.
وی افــزود :همچنین  ۷باند تهیــه و توزیع ارزهای تقلبی از جمله دالر و یورو
شناســایی و دستگیر شدند .سخنگو و معاون اجتماعی ناجا گفت :شناسایی و
انهدام باند ضرب و فروش سکههای تقلبی نیز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی
در ماههای اخیر بود.سردار نوریان بیان گفت :اخیرا هم یک باند قاچاق خودرو
که با جعل و نفوذ در ســامانه ثبت ســفارش و اسناد گمرکی فعالیت میکرد،
شناسایی شد.وی افزود :اعضای این باند که قصد قاچاق  ۱۰۳۲خودرو در حال
ترخیص و یا ترخیص شده را داشتند ،توسط پلیس شناسایی شدند و  ۴۷نفر از
آنان دستگیر شدند.سخنگو و معاون اجتماعی ناجا گفت :نیروی انتظامی اخیرا
نیز در حوزههای جدید ،باندهای دیگری که با ســوء استفاده از شرایط موجود
اقدام به اخالل در نظام اقتصادی میکردند را شناسایی کرده که به زودی اخبار
امید بخشی در این حوزه منتشر خواهد شد.

عربده کش کرج دستگیر شد
سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت :شرور معروف استان البرز که به اتهام
قتــل تحت تعقیب بود صبح روز  13آذرماه در عملیات ویژه پلیس آگاهی این
استان دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،ســرهنگ محمد نادر بیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز
گفت :سیزدهم شهریور ســالجاری بهدنبال نزاع خیابانی در محدوده حسین
آباد مهرشهر مردی به نام بهمن  44ساله که با چند ضربه قمه به شدت زخمی
شده بود به بیمارســتان شهید مدنی منتقل شد.نادربیگی ادامه داد :چهار روز
بعد ،بهمن در اثر عمق جراحاتی که به او وارد شده بود جان باخت ،بدین ترتیب
کارآگاهان جنایی با شناســایی ضارب که به مرتضی چهار شونه معروف بود او
را تحت تعقیب قرار دادند.
وی خاطرنشــان کرد :این متهم بیش از  10فقره پرونده شــرارت ،زورگیری و
عربده کشی در محدوده محلههای حسین آباد و آق تپه کرج دارد و بارها باعث
ایجاد رعب و وحشــت و ناامنی برای مردم شده بود؛ با شناسایی مخفیگاه این
شرور ،وی در یک عملیات غافگیرانه دستگیر شد.

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ از کشــف  48کیلوگرم انواع
موادمخدر (حشــیش و تریاک) از ســوداگران مرگ خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،ســرهنگ محمد بخشــنده رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
تهران بزرگ اظهار کرد :در ساعت  5روز چهاردهم آذر 97مأموران پلیس مبارزه
با موادمخدر تهران بزرگ در محدوده بهشت زهرا (س) به یک خودرو پژو ۴۰۵
مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر به راننده خودرو مذکور دستور ایست دادند،
اما راننده با افزایش سرعت خودرو خود اقدام به فرار کرد و به سمت اتوبان تهران
 قم متواری شد.با آغاز تعقیب و گریز ،مأموران کالنتری با استفاده از تجهیزاتهشــداری چندین نوبت به راننده پژو  ۴۰۵دستور ایست دادند ،اما وی کماکان
با افزایش سرعت به مسیر خود ادامه داد.در ادامه تعقیب و گریز ،مأموران جهت
متوقف کردن پژو  ۴۰۵چندین بار به شلیک تیر هوایی اقدام کردند که در ادامه
یک خودرو ســواری تیگو به مأموران نزدیک شد تا مانع از ادامه تعقیب خودرو
 ۴۰۵توسط واحد گشت پلیس مبارزه با موادمخدر شود که در این زمان با اقدام
سریع مأموران ،الستیکهای خودرو تیگو مورد هدف قرار گرفت و این خودرو در
محدوده اتوبان به ناچار متوقف شد.واحد گشت پلیس مبارزه با موادمخدر تهران
بزرگ در ادامه تعقیب و گریز خودرو پژو  ،۴۰۵الستیکهای عقب این خودرو را
با شــلیک گلوله هدف قرار دادند که راننده پژو با توجه به سرعت زیاد خودرو و
ناتوانی در کنترل آن ،با گاردریل کنار اتوبان برخورد کرد و متوقف شد.سرهنگ
بخشنده با اشاره به دستگیری سرنشینان هر دو دستگاه خودرو تیگو و پژو ۴۰۵
با شلیک مأموران تصریح کرد :مأموران گشت پلیس مبارزه با موادمخدر پس از
دستگیری سرنشینان هر دو دستگاه خودرو تیگو و پژو  ،۴۰۵در بازرسی از خودرو
پژو  ۴۰۵موفق به کشف  ۲۸کیلوگرم حشیش و  ۲۰کیلوگرم تریاک شدند.

آتشسوزی در رزمال
سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق یک مجتمع تجاری در منطقه  22خبر
داد و گفت :در این راســتا عوامل آتش نشــانی و اورژانس به محل حادثه اعزام
شدهاند.ســید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وقوع آتش سوزی در
ساختمان در حال ســاخت گفت :در ساعت  12:02دیروز این حادثه یه سامانه
آتش نشــانی شهرداری تهران اطالع داده شــد که در این راستا نیروهای آتش
نشانی پنج ایســتگاه به عالوه نردبام و تانکر و تجهیزات تنفسی به محل حادثه
واقع در بزرگراه شــهید خرازی بعد از بیمارستان تریتا اعزام شدند.وی ادامه داد:
محل حادثه یک ساختمان 25طبقه در حال ساخت بود که آتش سوزی در طبقه
همکف آن رخ داده بود و هنگام حصور آتش نشــانان مشــاهده شد یک موتور
ژنراتور دچار حریق شــده و به سقفهای کاذب ،ورقهای  mdfو بخشهایی از
نمای ساختمان سرایت کرده اســت.آتش نشانان برای اطفای حریق وارد عمل
شده و همزمان گروهی دیگر نیز برای نجات بیش از 40نفر از کارگران محبوس
شده در ساختمان وارد عمل شده و آنها را نجات دادند که در این میان سه تن از
کارگران از ناحیه دست دچار سوختگی شده بودند.سخنگوی سازمان آتش نشانی
شهرداری تهران اظهار کرد :آتش سوزی اطفاء شده و عملیات جست و جو و لکه
گیری انجام شــد .این حادثه مورد فوتی نداشته و علت آتش سوزی نیز از سوی
کارشناســان بررسی خواهد شد.مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور نیز از
محبوس شــدن  50نفر در داخل مجتمع تجاری در حال ساخت رز مال در پی
این حادثه خبر داد.سه موتورالنس ،سه دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس نیز برای امدادرســانی به مصدومان احتمالی حاضر شدند و خدمات
درمانی برای مصدومان فراهم شد .وی ادامه داد :دو مصدوم به بیمارستان انتقال
پیدا کرده و  12نفر نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتهاند.

تشکیل تیمی ویژه
برای شناسایی عامل آتش زدن شهروندان

پلیس پایتخت از تشــکیل تیمی ویژه برای شناســایی فردی که اقدام به آتش
زدن شــهروندان میکرد ،خبر داد.ب ه گزارشایسنا ،به دنبال انتشار کلیپی از به
آتش کشیدن برخی از شهروندان در پارکها از سوی فردی ،تیم ویژ ه در پلیس
پایتخت تشکیل شده است و با دستور ریاست پلیس پایتخت ،یگانهای مختلف
نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری این فرد وارد عمل شدند.مرکز اطالع
رســانی پلیس با تایید این دستور اظهار کرد :از تمامی شهروندانی که از چنین
فردی اطالع داشــته و یا جزئیات بیشــتری از اقدامات وی را در دســت دارند،
درخواست میشود که اطالعات خود را به نزدیک ترین واحد پلیس گزارش دهند.

سارقان رادار کروز خودروهای جنسیس
در پایتخت دستگیر شدند

سرکالنتر دوم پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری سارقانی خبر داد که با
فروش قطعههای گران بهای ســرقتی خودرو جنسیس اقدام به تجهیز خودرو
شــخصی خود کرده بودند.سرهنگ فرزاد تاجره سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری
تهــران بزرگ در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :ســارقی که با
همدســتی یــک زن جوان به ســرقت رادار کروز خودروهای جنســیس اقدام
میکردند ،توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.وی با بیان اینکه ارزش مالی
این قطعه  50میلیون تومان است ،در خصوص نحوه سرقت متهمان گفت :این زن
جوان پس از شناسایی خودروهای عبوری جنسیس در پایتخت ،مقابل خودروها
قرار گرفته و ســوار بر آنها میشدند و با ارسال پیامک به همدست خود زمینه
ســرقت قطعه را فراهم میکردند.پرونده متهمان جهت بررســی بیشتر به مقام
قضایی ارجاع داده شد.

کالهبرداری از فالوورها در یک پیج اینستاگرام
رییس پلیس فتا اســتان یزد از دستگیری شخصی که با دسترسی غیرمجاز به
اکانت اینســتاگرام دوست چندین ساله خود از وی در حدود  ۱۵۰میلیون ریال
کالهبرداری کرده بود خبر داد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ«مرتضی ابوطالبی» اظهار
کرد :شــخصی با در دست داشتن برگه قضایی به این پلیس مراجعه و اعالم کرد
که اکانت اینســتاگرام شخصی وی هک شــده ،با توجه به کالهبرداری مالی که
از دوســتان وی صورت گرفته و مســبب بدگمانی فالوورهای پیج خصوصی اش
در اینستاگرام شده رســیدگی پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار
گرفت .وی افزود :با توجه به اظهارات شاکی ،متهم پس از دسترسی غیر مجاز به
اینستاگرام وی با دنبال کنندههای صفحه خصوصی وی ارتباط برقرار نموده و با
عنوان اینکه با توجه به عدم موجودی حســاب کافی یا ناموفق بودن چندین بار
ارسال وجه برای طلبکار ،از آنها در خواست ارسال وجه داشته و وعده بازگرداندن
در اســرع وقت داده که با توجه به اعتبار و اعتمادی که شاکی بین دوستان خود
داشته مخاطبان بالفاصله وجه پیشنهادی را ارسال میکردهاند.رییس پلیس فتای
یزد گفت :با توجه به پیگیری و بررســیهای صورت گرفته بر اساس مستندات
موجود و اظهارات شاکی ،متهم که از دوستان و هم صنف کسب و کار شاکی بوده
در اسرع وقت با تالش ماموران پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد و ضمن
مواجهه با شاکی و مستندات و ادله کشف شده به جرم خود اعتراف کرد.سرهنگ
ابوطالبی ادامه داد :کاربران شــبکههای اجتماعی دقت داشته باشند با توجه به
شخصیت و موقعیت اجتماعی و مالی آنها ممکن است افرادی با سوء استفاده از
نام و هویت جعلی شما و با راه اندازی صفحات مشابه یا دسترسی غیر مجاز ،اقدام
به کالهبرداری و ســایر اقدامات مجرمانه بزنند ،در این خصوص با ارتقاء امنیت
شــبکههای اجتماعی خود همچون فعال نمودن رمز دوم در حریم خصوصی از
این گونه کالهبرداریها پیشگیری کنند.وی افزود :از کاربران خواست در فضای
مجازی به هویتهای کاذب اعتماد نکنند زیرا افراد سودجو با هویتهای جعلی
و برای مقاصد خاص مثل کالهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه نسبت به ارتباط
گیری با کاربران اقدام میکنند.این مســئول از شهروندان خواست تا در صورت
مواجه با موارد مجرمانه و مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس
فتا به آدرس  www.cyberpolice.irمرکز فوریتهای ســایبری لینک ثبت
گزارشهای مردمی اعالم کنند.

فوت مادر بزرگ و مصدومیت  2نوه
در حادثه واژگونی پراید
رئیس پلیس راه شــمال استان کرمان گفت :در اثر واژگونی یک دستگاه سواری
پراید در محور «چترود-زرند» یک خانم میانســال کشــته و دو نوه اش نیز به
شدت زخمی شدند.به گزارش ایلنا ،سرهنگ «یوسف نجفی» گفت :در این حادثه
سرنشین سواری پراید که خانمی میانسال بود در دم جان خود را از دست داد و
دو کودک  6ساله و  9ساله که نوههای این خانم بودند به شدت مجروح و روانه
بیمارستان شدند.

