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پرونده مردی که متهم اس�ت پ�س از قتل چهار نفر در شهرس�تان 
ش�هریار، دو مأم�ور پلی�س را در خیاب�ان طالقانی ته�ران زخمی 
ک�رده، روز گذش�ته در دادگاه انق�اب ته�ران بررس�ی ش�د.
هفتم خرداد ماه امسال بود که خبر رس��ید حادثه تیراندازی در خیابان 
طالقانی تهران رقم خورده است. خیلی زود مشخص شد مردی رهگذر به 
سمت مأموران پلیس مستقر در  محل تیراندازی کرده و همزمان با زخمی 
کردن دو مأمور پلیس از محل متواری شده است که مأموران، او را بازداشت 
کردند. تحقیقات بیشتر همزمان با انتقال مجروحان به بیمارستان مشخص 
کرد مرد تیرانداز روز قبل چهار نفر را در شهرستان شهریار به قتل رسانده و 
دو نفر را هم مجروح کرده و از محل متواری شده بود. متهم در بازجویی ها 
گفت: از مدتی قبل صاحبان یک شرکت دولتی با پدرم بر سر تصاحب یک 
زمین اختالف داشتند. هرچه تالش کردیم اختالف ما منجر به سازش 
نشد برای همین تصمیم به قتل مدیر شرکت گرفتم. روز حادثه برای قتل 
او وارد مزرعه شدم، اما آنجا نبود برای همین نگهبان هایی را که از سوی 
شرکت آنجا حضور داشتند به قتل رساندم و به تهران گریختم. با کامل 
شدن تحقیقات بازپرس، متهم را به اتهام محاربه مجرم شناخت و پرونده 
برای بررسی به شعبه 15 دادگاه انقالب ارجاع شد. روز گذشته بعد از اینکه 
قاضی صلواتی رسمیت جلسه را اعالم کرد، نماینده دادستان به دادگاه 
گفت که اتهام متهم که سیدعلیرضا رضوی خالق آبادی نام دارد محاربه و 
افساد فی االرض و ایجاد رعب و وحشت مردم با سالح گرم است. وی ادامه 
داد: متهم با یک قبضه سالح گرم اقدام به تیراندازی در خیابان طالقانی 
تهران کرد که منجر به جراحت افسران انتظامی مستقر در محل شد. وی 
افزود: متهم یک روز قبل از آن با حضور در شرکت کشتیرانی شهرستان 

شهریار چهار نفر از نگهبانان شرکت را به قتل رسانده بود.
نماینده دادس��تان با بیان اینکه متهم از اقدامات خود فیلم هایی تهیه و 
برای شبکه های معاندین ارسال کرده است، گفت: برای متهم درخواست 

اعدام کرد.
پس از صحبت های نماینده دادستانی، قاضی صلواتی دستور پخش فیلم 
حمله مسلحانه متهم به افسران پلیس در خیابان طالقانی را صادر کرد و 

این فیلم در جلسه دادگاه منتشر شد.
سرهنگ موس��وی که در این حادثه از ناحیه چشم مجروح و نابینا شده 
است، گفت: برای انجام مأموریت سازمانی، آن هم بدون اسلحه به فراخور 
مأموریتمان در روز حادثه در محل حضور داشتم که ناگهان فردی به سمت 
ما شلیک کرد. سرهنگ غفاری یکی دیگر از افسران مجروح شده هم عنوان 
کرد: در این حادثه از ناحیه زانو مجروح شدم که به گفته پزشکان دیگر راه 
رفتن طبیعی برایم مقدور نخواهد ب��ود. در ادامه اولیای دم چهار مقتول 
حادثه شهریار برای متهم درخواست اشد مجازات را کردند. قاضی صلواتی 

بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او ختم جلسه را اعالم کرد.

دی�ه م�رد س�الخورده ک�ه ب�ا ضرب�ات چک�ش از س�وی پس�ر 
بیمارش ب�ه قتل رس�یده ب�ود از بیت الم�ال پرداخت می ش�ود. 
به گزارش جوان، تابس��تان 1۴۰۰ مأموران پلیس ته��ران از قتل مرد 
سالخورده ای در منزل مسکونی در شهرری باخبر و راهی محل شدند. 
همس��ر آن مرد که با مأموران تماس گرفته بود در حالی که شوکه بود 
و صدایش می  لرزید، گفت: »خواب بودم که نیمه ش��ب با سروصدای 
شوهرم از خواب بیدار شدم. دیدم پسر ۳۹ ساله ام به نام آرش با چکش 
به جان پدرش افتاده است. پسرم  سال هاست که مشکل اعصاب و روان 

دارد و چند بار در بیمارستان بستری شده است.« 
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، آرش که در اتاقی نشسته بود و گریه 
می کرد، بازداش��ت ش��د. او به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی ها با 
ادعای اینکه پدرش جاسوس بوده است، گفت: »پدرم به صورت پنهانی 
با انگلیس و امریکا ارتباط داشت. او این کشورها را اداره می کرد و مرا هم 
وادار می کرد برای آنها جاسوسی کنم. جرئت مخالفت نداشتم، به همین 
خاطر به مادرم گالیه می کردم، ول��ی او به جای اینکه از من طرفداری 
کند از پدرم دفاع می کرد. این شرایط خیلی مرا اذیت می کرد، به همین 

خاطر تصمیم گرفتم پدرم را در خواب به قتل برسانم.« 
بعد از این ادعا، مرد جوان به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در 
گزارشی جنون او را تأیید و اعالم کردند او هنگام ارتکاب به جرم دچار 

جنون بوده و قوه تمیز نداشته است.
با اعالم این گزارش، مرد جوان در بیمارس��تان روانی بستری شد و در 
حالی که یک سال از حادثه گذشته بود، فرزندان مقتول به دادسرا رفتند 

و درخواست دیه از بیت المال را مطرح کردند.
با این درخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد و در وقت رسیدگی روی میز هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه قرار 
گرفت. ابتدای جلسه همس��ر مقتول به جایگاه رفت و گفت: »پسرم از 
نوجوانی به بیماری اعصاب و روان مبتال ش��د و سال هاست که از این 
بیماری رنج می برد. او حتی تحت نظر چندین پزشک قرار داشت و چند 
بار هم در بیمارستان روانی بستری شده بود، ولی من و شوهرم راضی 
نمی شدیم او را در بیمارستان رها کنیم، به همین خاطر آرش را ترخیص 
کردیم و به خانه آوردیم. باور کنید نمی دانستیم او مرتکب این جنایت 

می شود و پدرش را به قتل می رساند.« 
در ادامه یکی از پسران مقتول نیز گفت: »برادرم به خاطر بیماری اش 
همیش��ه پدر و مادرمان را اذی��ت می ک��رد. او پدرم��ان را به صورت 
وحشتناکی کشت و حاال از این حادثه در عذاب هستیم. او باید تا آخر 
عمرش در بیمارستان روانی بستری باشد. تقاضا داریم برای اینکه خون 

پدرمان پایمال نشود دیه او از صندوق بیت المال پرداخت شود.«
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد و با توجه به درخواست اولیای دم 

حکم پرداخت دیه از بیت المال صادر شد.

دیه مرد سالخورده از بیت المال 
پرداخت می شود

  آرمین بینا
مرد فریبکار که با همدس�تي یکی از دوس�تانش 
به بهانه تحصیل در دانش�گاه هاي ترکیه از مردم 
کاهبرداري میلیاردي مي کرد، بازداش�ت ش�د. 
چندي قبل م��ردي در تهران ب��ه اداره پلیس رفت 
و از گردانندگان مؤسس��ه اي به اتهام کالهبرداري 

شکایت کرد. 
شاکي گفت: » پسرم دیپلم گرفته بود و دوست داشت 
در یکي از کشورهاي خارجي ادامه تحصیل دهد. مدتي 
قبل در اینستاگرام با صفحه اي آشنا شدم که نوشته بود 
متعلق به کالج ترکیه است و از تمامي کشورها دانشجو 
مي پذیرد. وقتي به آدرس دفتر در تهران مراجعه کردم، 
مردي که مدعي بود تحصیلکرده است و مدرك دکتري 
دارد با حرف هایش مرا فریب داد و مدعي شد که یکي 
از مدیران کالج است و بعد هم پس از پرداخت 2۰ هزار 
دالر فرزندم را راهي ترکیه کرد، اما بعد به بهانه اینکه 
قبول نشده است، از ما پول خواست تا اینکه فهمیدم 
کالهبردار هس��تند. با طرح این ش��کایت پرونده به 
دستور بازپرس در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهي 
قرار گرفت. در حالي که هر روز به تعداد شاکیان افزوده 
مي شد، کارآگاهان پلیس آگاهي مسئول کالج را احضار 
کردند، اما وي مدعي شد که کالهبرداران از نام مؤسسه 
کالج سوءاستفاده و به این شیوه از مردم کالهبرداري 

مي کنند که از آنها شکایت دارد. 
از سوي دیگر بررسي هاي مأموران نشان داد مردي به 
نام فرزاد در ترکیه گرداننده اصلي این باند کالهبردار 
است و او با اجاره هتلي تابلو کالج را بر سر در آن نصب 
کرده است و با تبلیغات اینس��تاگرامي از شهروندان 
ایراني به بهان��ه تحصیل فرزندانش��ان کالهبرداري 
مي کند. همچنین مأموران دریافتند همدست وي که 
مرد ۴7 ساله اي به نام حمید است، در تهران با اجاره 
کردن دفتري افراد را شناسایي می کند و پس از گرفتن 
مبلغي به ترکیه مي فرستد، بنابراین در حالي که متهم 
اصلي به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحیه 
۳۳ از سوي مأموران پلیس اینترپل تحت تعقیب است، 
مأموران پلیس حمید را در تهران بازداشت و به اداره 

پلیس منتقل کردند. 
  اظهارات یکي از شاکیان 

یکي از شاکیان پس از دستگیري متهم گفت: » تصمیم 
داشتم فرزندم را براي تحصیل به خارج از کشور بفرستم 
که در اینستاگرام با یوس کالج آشنا شدم. آنها در فضاي 
مجازي و با استفاده از شاخ هاي اینستاگرامي معروف 

و چهره هاي مشهور بازیگري تبلیغات زیادي داشتند 
و به همین خاطر من و فرزندم جذب ش��دیم و براي 
مذاکره به دفتر کارش��ان در تهران رفتی��م. در آنجا با 
متهم دستگیر شده آشنا شدیم و او هم با چرب زباني و 
البته اطالعاتي که در مورد تحصیل در خارج از کشور 
داشت، ما را فریب داد. پس از این او ما را رها نکرد و مدام 
با ما در ارتباط بود و ما را براي مشاوره به دفترش دعوت 
مي کرد. در آنجا به من و فرزندم فیلم هایي نشان مي داد 
که دانشجویان زیادي با امکانات پیشرفته اي در حال 
تحصیل بودند و خوابگاه هاي استخردار و با تجهیزات 
ویژه در اختیار آنها بود. وي مدعي بود اساتید معتبري 
تدریس مي کنند در صورتي که بعد فهمیدیم مدرك 

دانشجویان فارغ التحصیل هم اعتباري ندارد.«
وي ادام��ه داد: » مدتي قبل با م��ن تماس گرفتند که 
فرزندم نمره قبولي نیاورده اس��ت و باید ب��راي رزرو 
صندلي دانش��گاه 5۰ هزار دالر پرداخت کنم، اما من 
مي خواس��تم فرزن��دم را که دچار مش��کالت روحي 
شده بود، به ایران برگردانم، اما آنها مي گفتند فرزندم 
برنمي گردد و چاره اي ندارم و باید ب��راي او پول واریز 

کنم.«
متهم در بازجویي ها جرم خ��ود را انکار کرد و براي 
تحقیقات بیش��تر در اختیار مأم��وران پلیس قرار 

گرفت. 

قتل مرد روس�تایي به دست 
دهیار روستا، قتل مرد جوان 
به دست پسر مزاحم، درگیري 
مسلحانه مرگبار دو خافکار 
در جگرکي، کشف جسد زن 
ج�وان داخل خیاب�ان، مرگ 
مش�کوك زن س�الخورده و 
قتل مرد میانس�ال در مراسم 
ختم، ش�ش پرون�ده جنایي 
هستند که روي میز بازپرسان 
وی�ژه قت�ل ق�رار گرفتن�د. 
به گزارش »جوان« س��اعت 8 
صبح روز یک ش��نبه 2۳ مرداد 
قاضي محمد جواد ش��فیعي، بازپرس ویژه قتل دادس��راي امور جنایي 
تهران با تماس تلفني مأموران پلیس از کشف جسد زن جواني در خیابان 
میرداماد در شمال تهران با خبر و همراه تیمي از کارآگاهان پلیس آگاهي 
راهي محل شد. تیم جنایي در محل حادثه با جسد زني حدوداً ۳5 تا ۴۰ 
ساله کنار پیاده رو روبه رو شد که به طرز مشکوکي به کام مرگ رفته بود. 

مأموران پلیس در بازرس��ي بدني مدرك هویتي از زن فوت شده کشف 
نکردند، اما در تن پیمایي با آثار زخم ها  و خراشیدگي هایی روبه رو شدند 
که حکایت از آن داشت زن جوان چند روز قبل زخمي و براي درمان به 
بیمارستان منتقل شده اس��ت، اما پس از ترخیص از بیمارستان به طرز 

مرموزي داخل خیابان فوت کرده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني براي شناسایي هویت جسد و 
مشخص شدن علت اصلي مرگ مأموران پلیس تحقیقات براي رمز گشایي 

این حادثه را آغاز کردند. 
  قتل زن سالخورده

هنوز ساعتي از کشف جس��د زن ناشناس نگذش��ته بود که به بازپرس 
جنایي خبر دادند زن 7۹ ساله اي در یکي از بیمارستان هاي تهران فوت 
کرده است. بررسي ها نشان داد زن س��الخورده تنها در خانه اش حوالي 
شهر ري زندگي و زن جواني هم از او پرستاري مي کرده است تا اینکه یک 
هفته قبل حالش بد مي شود و دخترش او را به بیمارستان مي آورد و در 
نهایت هم به گفته پزشک معالج بر اثر مسمومیت غذایي فوت مي کند. 
دختر زن فوت شده گفت: » یک هفته قبل به خانه مادرم زنگ زدم، اما نه 
پرستارش و نه  خودش تلفن مرا جواب ندادند که نگران شدم و به خانه اش 
رفتم. وقتي وارد خانه شدم، مادرم بي هوش بود و او را به بیمارستان منتقل 
کردم و از آن روز به بعد هم پرستارش فراري شد تا اینکه امروز مادرم فوت 
کرد و از پرستارش به اتهام قتل شکایت دارم. « تحقیقات درباره این حادثه 

و تالش براي دستگیر مظنون ادامه دارد. 
  فرار دهیار قاتل 

مرگ مشکوك مرد 5۰ س��اله اي در یکي از بیمارستان هاي غربي تهران، 
پرونده قتل دیگري بود که به قاضي ساس��ان غالم��ي، بازپرس ویژه قتل 
دادس��راي امور جنایي تهران خبر داده شد. بررس��ي بازپرس جنایي در 
بیمارستان نشان داد، مقتول که با اصابت چند ضربه چاقو به قتل رسیده 
در روز یک شنبه نهم مرداد با پسر عمویش که دهیار روستایي در حوالي 
امامزاده داوود است، درگیر و پس از اینکه زخمي مي شود براي درمان به 
بیمارستان منتقل مي شود، اما در نهایت بر اثر شدت ضربات چاقو به روي 

تخت بیمارستان به کام مرگ مي رود. 
بررسي هاي تیم جنایي حکایت از آن داشت این درگیري بر اثر اختالف 
ارثي و به خاطر زمین کشاورزي بوده است. مدتي قبل دهیار روستا زمین 
کشاورزي را به فرد دیگري اجاره مي دهد، اما پسر عمویش به او اعتراض 
مي کند و همین موضوع باعث درگیري آنها مي شود و روز حادثه مقتول 
با بیل به دهیار حمله  و دهیار هم او را با چاقو زخمي  مي کند و از محل 

مي گریزد. تحقیقات براي دستگیري قاتل فراري ادامه دارد. 
  قتل مرد خافکار در جگرکي 

در حالي که تحقیقات درباره حادثه قبل ادامه داشت، مأموران کالنتري 
هفت چنار قتل مرد جواني را با شلیک چهار گلوله به قاضي ساسان غالمي 
اطالع دادند. بدین ترتیب بازپرس وی��ژه قتل همراه تیمي از کارآگاهان 
راهي محل حادثه شد. مأموران در نخستین گام دوربین هاي مداربسته 
محل حادثه را که مغازه جگرکي در بزرگراه آیت اهلل سعیدي بود، مورد 
بررسي قرار دادند. دوربین چهره مردي را شکار کرده بودند که از ساعتي 
قبل پش��ت خودرویي کمین کرده و منتظر مقتول بود. مقتول دقایقي 
قبل از حادثه، وارد مغازه جگرکي مي شود و در حال خوردن چند سیخ 
جگر است که مرد ناشناس چهار تیر به وي شلیک و به سرعت به داخل 
کوچه اي فرار مي کند. در بررسي هاي بعدي، مأموران پلیس هویت قاتل 
را شناسایي کردند و مشخص ش��د وي از دوستان قدیمي مقتول است. 
مأموران دریافتند قاتل و مقتول هر دو خالفکار هس��تند و مدتي هم در 
کش��ور ترکیه با هم خالف مي کرده اند تا اینکه به ای��ران بر مي گردند. 
همچنین مشخص شد مقتول یک ماه قبل از زندان آزاد مي شود به خاطر 
دختري با قاتل اختالف پیدا مي کند. بررسي ها نشان داد، قاتل و مقتول 
قبل از حادثه مرگبار با هم درگیر ش��ده اند و قاتل مدعي بوده اس��ت که 
مقتول براي دختر مورد عالقه او مزاحمت ایجاد کرده است. همزمان با 

انتقال جسد به پزشکي قانوني قاتل فراري تحت تعقیب قرار گرفت. 
   قتل مرد جوان، به دست پسر مزاحم 

قتل مرد جواني به دس��ت پس��ر مزاحمي حادثه مرگبار دیگري بود که 
2 بامداد دیروز به بازپرس ساس��ان غالمي خبر داده ش��د. بدین ترتیب 
بازپرس جنایي همراه تیمي از کارآگاه��ان اداره دهم تحقیقات خود را 
در محل حادثه آغ��از کردند. زني که موضوع را ب��ه پلیس خبر داده بود، 
گفت: » مدتي بود یکي از بستگان دورم براي من مزاحمت ایجاد مي کرد تا 
اینکه موضوع را به شوهر صیغه اي ام پیمان گفتم. امشب هم دوباره همان 
مرد مزاحم به در خانه ام آمد که از پیمان درخواست کمک کردم. دقایقي 
بعد پیمان وارد کوچه ما شد و با مرد مزاحم درگیر شد. وقتي درگیري آنها 
باال گرفت، او با چاقو چند ضربه اي به شکم پیمان زد و فرار کرد. « همزمان 
با ادامه تحقیقات درباره این حادثه مأموران در تالش��ند قاتل فراري را 

بازداشت و زوایاي پنهان این حادثه را بر مال کنند. 
  قتل در کرج دستگیري در تهران 

همچنین صبح دیروز مأموران پلیس تهران دو برادري که دو سال قبل در 
کرج مردي را به قتل رسانده بودند، در تهران شناسایي و دستگیر کردند. 
روز 28 آبان ۹۹ قتل مرد ۴8 ساله اي در بهشت سکینه کرج به مأموران 
پلیس گزارش شد. بررسي ها نشان داد در مراسم ختم فوت شده اي، مردي 
همراه دو پسرش با مقتول درگیر مي شوند و پس از زخمي کردن مقتول از 
محل فرار مي کنند. در حالي که بررسي ها حکایت از آن داشت قتل از سوي 
دو برادر رخ داده است، مأموران متهمان را تحت تعقیب قرار دادند تا اینکه 
صبح دیروز مخفیگاه دو برادر را در تهران شناسایي و متهمان را دستگیر 
کردند. متهمان پس از انتقال به دادسراي امور جنایي تهران مقابل قاضي 
محمد وهابي، بازپرس شعبه دوم قتل را انکار کردند. دو متهم در ادامه براي 

تحقیقات بیشتر تحویل مأموران پلیس کرج داده شدند . 

پلیس: دستگاه ها درباره معتادان متجاهر ترک فعل دارند

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خـودرو دنا پـالس اتومـات مدل 
1401 به شـماره شاسـى Ne574706 و شـماره موتور 
153H0074980 و پـالك ايـران 93-758ل94 به نام 
محمدرضا كتابى با كدملى 4570020445 مفقود شده و 
شيراز از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سبز و كارت شناسايى خودرو نيسان وانت مدل 1370 
به رنگ كرم  روغنى به شماره پالك ايران 78 - 488هـ18  
و شماره موتور  384229 و شماره شاسى 063835 متعلق 
به سيدعلى هاشمى با كد ملى  4911676000 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  الف ل

 6 پرونده جنایي 
روي میز بازپرس 

سابقه داري ؟ 
نه. م��ن کارشناس��ي ارش��د روانشناس��ي و 
دانشجوي دکتري و مهندس��ي مکانیک در 
یکي از معتبرترین دانشگاه هاي ایران هستم. 
االن به چه جرمي دستگیر شدي ؟ 

مي گویند کالهب��رداري ک��رده ام، اما قبول 
ندارم. 

چرا ؟ 
مي گویند تعدادي ش��اکي دارم که من از آنها 
به بهانه تحصیل فرزندش��ان در کشور ترکیه 
کالهبرداري کردم، در صورتي که من فرزندان 
آنها را براي تحصیل به ترکیه فرستادم و قرار 
بود آنه��ا در آزمون هاي دانش��گاه مثل ایران 
قبول شوند، اما قبول نشدند و االن مي گویند 

کالهبرداري کرده ام. 

  گفت وگو با متهم 

پول هایي ک�ه گرفتید، ب�راي چه 
بود ؟ 

به هرحال زندگي در ترکیه هزینه دارد. ما بر 
اساس قرار دادمان محل اقامت براي آنها در 
نظر گرفته بودیم و تغذیه آنها هم بر عهده ما 
بود و آنها باید براي آزمون آماده مي شدند و 
مثل کنکور ایران قبول مي شدند که بعضي از 

آنها قبول نشدند. 
چقدر هزینه دارد ؟ 

هر رشته متفاوت اس��ت. دانشگاه ها در ترکیه 
بین 5۰ ت��ا ۴۰۰ میلیون هزین��ه دارد. البته 

زندگ��ي در ترکیه س��الي بی��ن 5۰۰ تا6۰۰ 
میلیون تومان هزینه دارد و ما در ترکیه هفت 
ساختمان داریم که یکي از ساختمان ها براي 
آموزش و شش س��اختمان دیگر هم خوابگاه 

دانشجویان است. 
چند سال است فعالیت دارید ؟ 

سه  سال است. یک سال اول مشاور مؤسسه 
دیگري بودم، اما دو س��ال است براي خودم 

کار مي کنم. 
مجوز دارید ؟ 

ن��ه.

  محبوبه قربانی
رئیس پلی�س پایتخت ب�ا بیان اینک�ه فروش م�واد مخدر 
در اتوبوس ه�ای تن�درو جری�ان دارد از اج�رای طرح های 
ویژه در برخورد با س�وداگران مرگ در ای�ن حوزه خبر داد. 
سردار حسین رحیمی، صبح روز گذشته در حاشیه هجدهمین 
مرحله از طرح پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران معروف به ظفر 
در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و گفت: »در این مرحله از طرح  
155 قاچاقچی عمده و ۳ ه��زار و ۴2۴ خرده فروش مواد مخدر 
دستگیر شدند و دو تن و 788 کیلوگرم مواد مخدر کشف و 28 

باند بزرگ و کوچک مواد مخدر شناسایی و منهدم شد.« 
سردار رحیمی درباره دیگر اقدامات مأموران پلیس در این طرح 
گفت: »21 نفر از اراذل و اوب��اش که عالوه بر فروش مواد مخدر 
اقدام به شرارت می کردند، دستگیر ش��دند. در این طرح،2۹۴  
دستگاه خودرو و موتورسیکلت از قاچاقچیان کشف و هشت باب 
منزل که به طور رسمی اقدام به فروش مواد مخدر می کردند نیز 
شناسایی و پلمب شدند. در این مرحله از طرح ظفر، 1۹ قبضه 
سالح سرد و گرم کشف ش��د که ارزش ریالی کشفیات در این 

طرح حدود ۳8 میلیارد تومان بوده است.« 
وی در شرح فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی 
گفت: »پلیس مبارزه با مواد مخدر 26۰ پیج فعال را شناسایی 
و 55 نفر از گردانندگان این پیج ها را دس��تگیر کرد. همچنین 
62کیلوگرم انواع مواد مخدر توهم زا، کوکائین، شیشه و قارچ های 

جادویی از این افراد کشف شده است.«
   برخورد با عطاری  ها جدی است

سردار رحیمی با اشاره به اقدامات جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر 
در حوزه برخورد با مراکز توزیع مواد مخدر گفت: »این بار قرار است 
سراغ عطاری ها برویم، چراکه در این مراکز مواد مخدر صنعتی به 

عناوین مختلفی از جمله قرص های الغری به فروش می رس��د.« 
فرمانده انتظامی پایتخت از ورود خرده فروش��ان به اتوبوس  های 
تندرو گفت: »این افراد با استفاد از ازدحام و شلوغی اتوبوس  های 
تندرو  وارد این فضا می شوند، لذا طرح های ویژه ای برای مبارزه با 
خرده فروشان در بی آر تی ها، ترمینال های چندگانه، میادین میوه و 

تره بار، به ویژه تره بار مرکزی و ضایعاتی ها به اجرا گذاشته ایم.«
  خرده فروشان باید به اردوگاه بروند

رحیمی با اش��اره ب��ه اینکه قوه قضائی��ه در اج��رای این قانون 
باید به ترك فعل دس��تگاه ها ورود کند، گفت: »برای مبارزه با 
تولیدکنندگان، هیچ موقع ماده ۴2 قانون مبارزه با مواد مخدر به 

اجرا گذاشته نشده است. این ماده می گوید خرده فروشان مواد 
مخدر باید به اردوگاه بروند، اما تا به امروز در تهران نه اردوگاهی 
داشته ایم و نه خرده فروشی به اردوگاه رفته است. به همین دلیل 
حدود ۹ هزار معتاد متجاهر در پایتخت همیش��ه رها هستند، 
چراکه فضایی برای نگهداری آنها نداریم.« او با اشاره به اقدامات 
مناسب شهرداری در راس��تای جمع آوری و بازپروری معتادان 
گفت: »شهرداری، مراکزی برای نگهداری معتادان درست کرده 
است، دس��تگاه های دیگر هم مراکزی برای نگهداری معتادان 
زخم باز و زنان ایجاد کرده اند، اما کافی نیست. ما در تهران بزرگ 

باید ظرفیت پذیرش 1۰ هزار معتاد متجاهر را داشته باشیم.«

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبي در خصوص طراحي 
صفحات فیش�ینگ با ترفند خالي کردن حس�اب اف�راد به  
بهان�ه کمك براي س�اخت مس�کن محرومان هش�دار داد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ قدرت الواني گفت: مجرمان فضاي 

سایبر با انتشار تصاویري از خانه و زندگي افراد نیازمند سعي در 
سوء استفاده از احساسات کاربران فضاي مجازي به بهانه کمک 
براي ساخت منزل براي این افراد و کالهبرداري از افراد مي کنند. 
وي ادامه داد: مجرمان س��ایبري با انتش��ار تصاوی��ري جعلي از 
یک س��اختمان نیمه کاره وانمود مي کنند این تصاویر مربوط به 
خانواده اي نیازمند است که شرایط زندگي بسیار سختي دارند و 
قادر به تکمیل کردن منزل خودشان نمي باشند. وي ادامه داد: در 
این روش از کالهبرداري مجرمان سایبري با ارسال پیامک هاي 

حاوي لینک هاي جعلي افراد را به درگاه بانکي فیشینگ هدایت و 
اقدام به سرقت اطالعات کارت بانکي آنها کرده و در نهایت حساب 
بانکي افراد را خالي مي کنند. س��رهنگ الواني گفت: شهروندان 
چنانچه قصد کمک براي س��اخت منزل نیازمندان را دارند پول 
مورد نظر را به حساب هاي معتبر که از طریق رسانه ملي معرفي 
مي گردد، واریز کنند و از واریز پول به ش��ماره حس��اب و شماره 
کارت هایي که توسط افراد ناشناس در کانال ها و گروه هاي فضاي 

مجازي معرفي مي شود، جداً خود داري کنند.

عامل جنایت   شهریار 
محاکمه  شد

 کالهبرداري با ترفند
 کمك به ساخت مسكن محرومان

 کالهبرداري میلیاردي 
با وعده تحصیل در ترکیه 


