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متالشیشدن باند کالهبرداران
 ۸میلیاردی
 پلیــس :با تالش پلیس آگاهــی ،باند حرفهای
کالهبرداری هشــت میلیارد ریالی با جعل اسناد
ملکی در شهر مشهد متالشی شد .سرهنگ حمید
رزمخــواه ،رئیس پلیس آگاهی خراســانرضوی،
گفت :بــا دریافت مرجوعه قضائی از ســوی یک
شهروند مبنی بر کالهبرداری هشت میلیارد ریالی
با جعل سند ،موضوع در دستور کار تیمی از پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :در بررســی اظهــارات مالباخته
مشــخص شــد ،این فرد یک منزل مسکونی را در
مشهد به مبلغ هشت میلیارد ریال معامله و مبلغ
عمــدهای از آن را پرداخت کرده و در طی مراحل
قانونی متوجه شــده وکالتنامه اســناد ارائهشده
جعلــی بوده و ملــک متعلق به شــخصی دیگر
است .ســرهنگ رزمخواه تصریح کرد :کارآگاهان
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پس از بررسی
دقیق اظهــارات مالباخته ،چهره فرضی متهم را
ترسیم و پس از اقدامات اطالعاتی بعد از گذشت
چند هفته او و یکی از همدســتانش را در اقدامی
ضربتی دستگیر کردند.
وی ادامــه داد :متهمــان در بازجویــی و در
مواجهه با مالباخته ،به جعل سند با همکاری دو
نفر دیگر اعتــراف کردند که مأموران با هماهنگی
مقام قضائی دو کالهبــردار دیگر را نیز در یکی از
مخفیگاههایشــان دســتگیر کردند .رئیس پلیس
آگاهی خراسانرضوی با اشاره به ادامه تحقیقات
از متهمــان برای کشــف دیگر جرائــم احتمالی
خاطرنشــان کرد :شــهروندان در صورت داشــتن
شکایت مشابه میتوانند به پلیس آگاهی مراجعه
یا با ستاد خبری پلیس آگاهی با شماره ۲۱۸۳۷۰۰
تماس بگیرند.

 پلیس :فرمانــده انتظامی اســتان مازندران از
دســتگیری ســارق  ۹میلیارد ریالی ســیم برق در
شهرســتان بابل خبر داد .ســردار »ســیدمحمود
میرفیضی« بــا اعالم ایــن خبر ،افــزود :مأموران
پلیس آگاهی شهرســتان بابل عصر روز پنجشنبه
 ۱۹مردادماه سال جاری حین گشتزنی در محور
کوهســتانی بخش »بندپی شرقی« منطقه ییالقی
شهرســتان بابل به یک دستگاه ســواری پراید که
کنار تیر برق پارک بود ،مظنون شــدند .وی تصریح
کرد :مأموران در بررسیهای اولیه و در بازرسی از
خودروی مورد نظر موفق شدند ۷۰ ،متر سیم برق
سرقتی کشــف و راننده خودرو به نام »حجت« را
به اتهام سرقت سیم برق دستگیر کنند.
فرمانــده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره
بــه تحقیقات مأموران پلیس آگاهــی از متهم به
ســرقت سیم برق ،افزود :وی در طی تحقیقات به
بزه انتســابی در چند ماه گذشته اقرار کرد و گفت،
سیمهای سرقتی را پس از انتقال به تهران در یک
ضایعاتفروشی فروخته است .سردار میر فیضی
افزود :متهم به  ۱۴فقره سرقت و همچنین سرقت
بیش از ســههزارو صد متر ســیم بــرق به ارزش
تقریبی ۹میلیــاردو  ۳۰۰میلیون ریال اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران بــا بیان اینکه
تالش برای شناســایی و دســتگیری دیگر عوامل
این سرقت در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی
قرار دارد ،افزود :متهم پس از تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با قرار
مناسب روانه زندان شد.
ســردار میرفیضی با اشــاره به راهاندازی مرکز
تجمیــع خطــوط پلیــس  ۱۱۰در مرکز اســتان از
شهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه
مورد مشــکوک مراتب را ســریعا از طریق شماره
 ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

اعتراف کیفقاپ به  ۳۰فقره سرقت
در قم
 پلیــس :رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهی
انتظامی اســتان قــم از دســتگیری یک ســارق
کیفقاپ و اعتراف نامبرده به  ۳۰فقره سرقت در
قم خبر داد .سرهنگ »احمد کرمی« اظهار کرد :در
پی وقوع چندین فقره ســرقت کیفقاپی در استان
قم و طرح شــکایت در پلیس آگاهی ،تیمی ویژه
برای شناسایی متهم تشــکیل و دستگیری وی در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
رئیــس پلیس آگاهی اســتان قــم ادامه داد:
در پــی اقدامــات پلیســی ،ســارق شناســایی و
ضمــن هماهنگیهای قضائی طــی یک عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر شــد .وی با
اشــاره به ســوابق کیفری متهم گفت :در بازرسی
از منزل وی ،تعدادی اموال مســروقه کشــف شد
و نامبــرده بــه  ۳۰فقره ســرقت کیفقاپی در قم
اعتراف کرد.
ســرهنگ کرمی گفت :متهم پس از تشــکیل
پرونده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع
قضائی استان و در نهایت راهی زندان شد .رئیس
پلیس آگاهی اســتان قم از هموطنان خواســت،
هنگام تردد کیف دســتی حاوی پــول یا مدارک و
اموال با ارزش خود را در سمتی از بدن که امکان
تردد موتور ســیکلت نباشــد قرار دهند تا طعمه
سارقان نشوند.

قتل زن کارتنخواب زیر ضربات میله آهنی
شرق :زن و مرد جوانی که متهم هستند زن کارتنخوابی
را با زدن ضربات متعدد به ســرش ،به قتل رساندهاند،
در جلسه رسیدگی ،هریک دیگری را بهعنوان عامل قتل
معرفی کردند.
به گزارش خبرنگار ما ۲۴ ،آبان ســال  ،۹۳مسئوالن
بیمارســتان لقمان در تماس با پلیس ،از مرگ مشکوک
دختری جــوان خبر دادند .آنها به مأمــوران گفتند آثار
شــکنجه و کبــودی روی بــدن این زن وجــود دارد که
عادی نیســت .با ایــن تماس ،مأمــوران بالفاصله خود
را به بیمارستان رســاندند و در تحقیقات اولیه ،متوجه
شــدند مقتول دختر جوانی به نام مهرناز اســت که با
ضربــات متعدد به ســرش جان خود را از دســت داده
اســت .مأموران در ادامــه از زن و مــرد جوانی به نام
عباس و فاطمه که مهرناز را به بیمارستان منتقل کرده
بودند ،تحقیق کردند .عباس ۲۶ســاله در بازجوییها به
کارآگاهان گفت :اسفند ســال گذشته در میدان راهآهن
با مهرناز آشنا شدم .او به شیشه اعتیاد داشت .هنگامی
که متوجه شــدم مقتول کارتنخواب است ،دلم برایش

سوخت .برای همین او را به خانه بردم و به او پناه دادم.
ایــن مرد در ادامــه گفت :چون مــادرم بیمار بود و
نمیتوانســت راه برود ،از مهرناز خواستم پرستار مادرم
شــود .او نیز چون خودش را به من مدیون میدانست،
ایــن کار را قبول کرد .از آن روز بــه بعد مقتول از مادرم
نگهداری میکرد و شــبها کنار مــادرم میخوابید؛ تا
اینکه روز حادثه ساعت  ۹شــب ،مهرناز با سروصورت
خونی وارد خانه شد .من هم او را به بیمارستان رساندم.
در ادامه تحقیقات ،زن جوانی که همراه این مرد بود،
در بازجوییهــا به مأموران گفــت ۱۱ :ماه پیش به دلیل
اینکه با همســرم اختالف داشــتم ،او و پسر پنجسالهام
را تــرک کردم .همــان روز درحالیکه میخواســتم به
شــهرمان برگردم ،با عباس آشنا شدم .او از من خواست
در خیابــان نمانم و من را به خانهیشــان دعوت کرد .در
آنجا با مادر ،خواهرش و مقتول آشنا شدم.
ایــن زن در ادامه بــه مأموران گفت :عباس بیشــتر
اوقات مهرناز را کتک میزد .گاهی اوقات با من نیز درگیر
میشــد؛ حتی یک بار از من فیلم گرفــت و گفت اگر از

قرار گرفت .در ابتدا ،نماینده دادســتان کیفرخواست را
قرائت و درخواســت قصاص متهمان را کرد .در ادامه،
عبــاس در جایگاه ویــژه قرار گرفت و گفــت :من قاتل
نیستم .روز حادثه فاطمه با مهرناز درگیر شد و سر او را
چند بار به دیوار کوبید .من هم زمانی که متوجه شــدم
حال مهرناز خوب نیســت ،او را به بیمارستان بردم .این
مرد در پاســخ به این سؤال که قبال چرا به کشتن مهرناز
اعتراف کرده است ،گفت :من تحت فشار بودم .همچنین
فاطمــه به من قول داد اگر قتل را قبول کنم ،با فروختن
زمینهای پدرش مــن را از زنــدان آزاد خواهد کرد .در
ادامــه ،فاطمــه در برابر قضات ایســتاد و گفت :عباس
دروغ میگویــد .من قاتل نیســتم .زمانی که بازداشــت
شدم ،عباس من را تهدید کرد که اگر قتل را قبول نکنم،
خانوادهام را نابود خواهد کرد .من هم ترســیدم و برای
همین قتل را گردن گرفتم.
با پایان گفتههای متهمان ،ختم جلســه اعالم شــد
و قضات بــرای تصمیمگیــری درباره ایــن پرونده وارد
شور شدند.

خانــهاش بیرون بروم ،فیلم مــن را پخش خواهد کرد.
شب حادثه عباس بار دیگر با مهرناز درگیر شد و با میله
جاروبرقی ضربهای به ســرش زد .وقتی او از حال رفت،
او را داخل اتاق خواب کشید و باز هم چند سیلی محکم
به صورتش زد .ســپس از اتاق بیرون آمد و وقتی دیدیم
مهرناز نفس نمیکشد ،با اورژانس تماس گرفت و او را
به بیمارستان رساند.
در ادامه تحقیقات ،عباس کــه در بازجوییها دچار
تناقضگویی شــده بود ،بازداشــت شــد و اعتراف کرد:
روز حادثه فاطمه و مهرناز با یکدیگر درگیر شــدند .من
برای اینکه دعوایشــان تمام شــود ،با آنها درگیر شدم و
با میله تی چنــد ضربه به مهرناز زدم .البته فاطمه هم
چند بار سر مقتول را به دیوار کوبید .فاطمه نیز در ادامه
تحقیقات بازداشت شد و به جرم خود اعتراف کرد.
بهاینترتیــب ،با توجــه به اعتراف متهمان و ســایر
مدارک موجود در پرونده ،کیفرخواســتی علیه متهمان
صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم
دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده

 11ﮐﺸﺘﻪ و  2ﻣﻔﻘﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﻞ در  5اﺳﺘﺎن
میزان :رئیس ســازمان امداد و نجات هــالل احمر از
مرگ  ۱۱نفر و مفقودشــدن دو نفر در جریان وقوع سیل
در پنج اســتان خبر داد .مرتضی ســلیمی با اشــاره به
آخرین آمار و وضعیت وقوع سیل در پنج استان کشور،
گفت :از روز نوزدهم مرداد تا ســاعت هفت صبح روز
گذشته ۳۱۲ ،امدادگر در قالب  ۷۹تیم ،کار امدادرسانی
به سیلزدگان  ۲۱شهر و روســتای استانهای گلستان،
گیالن ،خراسانشمالی ،رضوی و سمنان را انجام دادند
و به دو هزار نفر امدادرسانی کردند.
وی ادامــه داد :در این مدت ۹۶ ،گرفتار ســیل در ۱۱
چادر امداد اســکان داده شدند و  ۲۲نفر به مناطق امن
انتقال یافتند .رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر
با اعالم مرگ  ۱۱هموطن در ســیل اخیــر ،گفت :بر اثر
ســیل ،هشت نفر در خراسانشمالی ،دو نفر در گلستان
و یک نفــر در خراســانرضوی جان خود را از دســت
دادهانــد .همچنین پدر و پســر علیآبــادی که خودرو
آنها در سیل گرفتار شده بود ،هنوز مفقود هستند و روز
گذشته جنازه مادر خانواده کشف شد .سلیمی از تخلیه
آب از  ۶۹واحد مسکونی خبر داد و افزود :در این مدت،
 ۳۹۵تختــه پتو ۱۷۵ ،تخته موکت و هزارو  ۵۳۹قوطی
کنسرو میان سیلزدگان توزیع شده است.
او تأکیــد کــرد :امدادرســانی در گلســتان و
خراســانرضوی ادامه دارد .همچنین به گزارش ایرنا،
براســاس تصمیم اســتاندار خراســانرضوی ،شورای
مدیریت بحران شهرســتانها درحال آمادهباش است؛
فرایند کار امداد و نجات و جستوجو از دیشب تاکنون
بهطور مســتمر ادامه یافته و وقفــهای در این عملیات
ایجاد نشده است.
وی ادامــه داد :بر این اســاس تاکنــون ،هیچیک از
ســاکنان بومی مناطق ســیلزده مفقود نشــدهاند ،اما

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

سارق  ۹میلیاردی سیم برق
در بابل دستگیر شد

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

درباره گردشــگران هنوز اطالع دقیقی در دست نیست.
بــا این حال تاکنون ،خبری از اعــالم مفقودی این افراد
نداشــتهایم ،اما هنوز نمیتوان در این زمینه اظهارنظر
قطعی کرد.
معاون اســتاندار خراسانرضوی گفت :دیشب ۴۵۰
نفر از گرفتاران در ســیل اســکان یافتند؛ همه نیازهای
مربوط به تغذیه و اقامت آنها در شهرستانهای کالت و
درگز تأمین و تعداد بسیاری از وسایل نقلیه گردشگران
هــم از میان گلوالی خارج شــده اســت .وی افزود:
تعدادی از خودروها در منطقه چهلمیر شهرستان درگز
در میان گلوالی باقی مانــده بودند که امروز عملیات
آزادسازی آنها انجام میشود.
مقــدوری بــه  ۲۵روســتای درگیــر ســیل در
شهرســتانهای درگز ،کالت ،قوچان و نیشــابور اشاره

و بیــان کرد :میزان خســارات در بخش کشــاورزی این
مناطق فوقالعاده باالســت .به محض فروکش سیل،
ارزیابی و تعیین میزان خسارات جمعبندی میشود.
در جریــان بارشهــای رگبــاری عصــر جمعه در
شهرستانهای درگز ،قوچان ،نیشابور و کالت در شمال
استان خراسانرضوی و جاریشدن سیل تاکنون هشت
نفر جان باختهاند .اســتاندار خراســانرضوی نیز صبح
امروز  ۲۱مرداد همــراه با مدیرکل دفتر مدیریت بحران
استانداری به منطقه سیلزده کالت رفت تا از نزدیک در
جریان عملیات جستوجو ،امدادرسانی و خدماتدهی
به سیلزدگان قرار گیرد.
در جستوجوی مفقودان
فرمانــدار کالت نیز گفــت :در پی جریان ســیل در
این شهرســتان چهار نفر مفقود شــدهاند که عملیات

جستوجو برای یافتن آنها ادامه دارد .این امکان وجود
دارد که افراد مفقود ،در زمان وقوع ســیل به محل امن
رفته باشند و تا ساعاتی دیگر زنده پیدا شوند.
ســیداصغر موســویتبار افزود :آمار کشتهشــدگان
ســیل در کالت پنج نفر است .براساس اعالم جمعیت
هــالل احمر خراســانرضوی عصر جمعــه ،یک گروه
کوهنــوردی  ۵۴نفــره در مناطق اطــراف کالت نجات
یافتند و بــا توجه به اینکه وقوع ســیل در روز تعطیل
و همزمــان با مراجعــه طبیعتگردان بــه این مناطق
بــوده اســت ،نمیتــوان آمــار دقیقــی از مفقــودان
ارائه داد.
وضعیت مصدومان بستری شده رو به بهبود است
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نیز گفت :حال  ۱۰مصدوم ناشی از سیل
در بیمارستانهای استان خراســانرضوی رو به بهبود
است.
شــهرام طاهرزاده افزود :مصدومان سیل جمعه با
آمبوالنسهای اورژانس به بیمارستانهای کالت ،درگز،
قوچان ،نیشــابور و مشــهد انتقال یافته بودند .پنج نفر
از مصدومان در بیمارســتان درگز ،دو نفر در کالت و در
بیمارستانهای نیشــابور ،قوچان و مشهد هر کدام یک
مصدوم بستری است.
وی جراحــات در نواحــی مختلف بدن را مشــکل
مصدومان سیل اعالم و بیان کرد :طبق آخرین اطالعات
دریافتی حال عمومی آنها مناسب و رو به بهبود است.
در پی بارشهای رگباری در شهرهای درگز ،قوچان،
نیشــابور و کالت در شــمال استان خراســانرضوی و
جاریشــدن ســیل ۴۵۰ ،نفر به صــورت اضطراری به
دســت نیروهــای امدادی هــالل احمر در شــهرهای
سیلزده اسکان داده شدهاند.
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شرق :عامل قتل در بیابانهای حسنآباد تهران پس از یک سال دستگیر و
مدعی شد به خاطر طلب ۱٫۵میلیونتومانی دست به جنایت زده است.
 ۲۲شــهریور سال گذشته ،راننده یک دستگاه خودروی تریلر در جاده
قدیم قم – منطقه حســنآباد ،در حین کنترل الســتیکهای خودرو ،با
جسد فردی حدودا ۵۰ساله در کناره جاده روبهرو میشود که بالفاصله
موضوع را به مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰اطــالع میدهد .با حضور
مأموران کالنتری  ۱۷۶حســنآباد در محل و انجام بررســیهای اولیه،
مشــخص شــد متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه
قفســه سینه به قتل رسیده اســت .بالفاصله موضوع به قاضی کشیک
دادگاه بخش فشافویه اعالم و پرونده مقدماتی با موضوع »قتل عمـد«
تشکیل شد و به دستور رئیس شعبه  ۱۰۲دادگاه بخش فشافویه ،پرونده
برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .در ابتدای تحقیقات ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند در بازرسی
اموال بهدستآمده از مقتول ،هیچگونه مدارکی مبنی بر شناسایی هویت
او کشــف نشده و جســد به صورت ناشناس به پزشــکی قانونی منتقل
شــده است .ســرانجام پس از گذشــت چند روز از زمان کشف جسد و
با مراجعه اعضای یک خانواده به کالنتری شــهریار و طرح شــکایت با
موضوع گمشــدن فردی با مشــخصات ظاهری جســد کشفشده در
منطقه حســنآباد ،هویت جسد ناشــناس به نام اســماعیل  ۴۵ساله،
تبعه افغانستان ،شناسایی شد .در تحقیقات از اعضای خانواده مقتول،
کارآگاهان اطــالع پیدا کردند مقتــول در زمینه پیمانکاری ســاختمان
فعالیت داشته و از چندی پیش به واسطه اعتیاد شدیدی که به مصرف
مواد مخدر پیدا کرده بود ،دچار مشکالت شدید مالی در زمینه کاری شده
بــود؛ بهگونهای که چندین نفر بهعنوان طلبکار بارها برای وصول طلب
خود به دِر خانه مقتول مراجعه و بعضا با او مشاجره لفظی داشتهاند.

با بهرهگیری از تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی ،کارآگاهان اطالع پیدا
کردنــد مقتول آخرین بار با یکی از طلبکارانش به نام عبداﷲ ۳۶ســاله
و تبعه افغانســتان مشــاهده شده اســت .در تحقیقات تکمیلی ،محل
کار عبداﷲ در محدوده یک کارگاه خریدوفروش مصالح ســاختمانی در
شهرستان شهریار – منطقه وحیدیه شناسایی شد .کارآگاهان با مراجعه
به این محل و انجام تحقیقات میدانی ،اطالع پیدا کردند عبداﷲ همزمان
با قتل اســماعیل ،از کشور خارج و به افغانستان متواری شده است .در
اوایــل مرداد  ،۹۶کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی اطالع پیدا کردند
عبداﷲ پس از گذشــت نزدیک به یک ســال ،به صورت غیرقانونی وارد
ایران شــده و درحالحاضر در شهرستان شــهریار تردد دارد .بالفاصله
اقدامات پلیسی آغاز و ســرانجام عبداﷲ روز گذشته دستگیر و به اداره
دهم ویــژه قتل منتقل شــد .او در همان تحقیقات اولیــه ،بهصراحت
بــه ارتکاب جنایــت اعتراف و انگیــزه خود از جنایــت را وصول طلب

یکمیلیونو  ۵۰۰هزارتومانی از مقتــول عنوان کرد .متهم در اعترافات
خود ،درباره نحــوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت :من با مقتول کار
میکردم .آن زمان نیسان داشتم و مصالح ساختمانی مقتول را برای او
جابهجا میکردم؛ تا اینکه میزان بدهی او زیاد شد .من همیشه به مقتول
میگفتم که پول بدهد؛ اما او هربار مدعی میشــد پولش را از پیمانکار
نگرفته؛ اما میدانســتم که او پول میگیرد و مواد مصرف میکند .چند
بار به در منزل مقتول رفتم و حتی اعضای خانوادهاش نیز من را دیدند.
روز حادثه از طریق تماس تلفنی یکی از دوستان ،متوجه شدم اسماعیل
مبلغ باالیی پول گرفته اســت .بالفاصله سراغش رفتم تا طلب خود را
از او بگیرم .به او گفتم پولم را بده؛ اما او مجددا مدعی شد پولی ندارد.
زمانی که اسماعیل اصرار من را برای گرفتن پول دید ،به من گفت :اگر
پول میخواهی باید به حسنآباد برویم تا از کسی پول بگیرم .قبول کردم
تا همراه مقتول به حســنآباد برویم؛ اما زمانی که به حسنآباد رسیدیم،
ناگهان مقتول ادعا کرد اصال تو طلبی از من نداری .من که عصبانی شده
بودم ،با او به صورت لفظی درگیر شدم که او به من فحاشی کرد .ناگهان
مقتول با چاقو ضامندار به سر و کتف من ضربه زد؛ من نیز از زیر صندلی
راننده یک چاقو بیرون کشــیده و ]چند ضربه[ به قفســه ســینه او زدم.
مقتول از خودرو پیاده شــد و به کنار جاده رفت و بیحال شد .او را دنبال
کردم .ناگهان برگشــت؛ فکر کردم میخواهد من را با چاقو بزند ،بهخاطر
همیــن او را هل دادم .مقتول ]روی زمین[ افتاد و من چند ضربه دیگر به
قفسه ســینه او زدم و از محل فرار کردم .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم،
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم ،قرار بازداشت موقت از سوی مقام
قضائی صادر شده و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی ،در اختیار اداره
دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
 ۸کشته و ۲۵مجروح
در سقوط اتوبوس به دره در هند
شــینهوا :ســقوط اتوبوس مســافربری بــه دره در
غرب اســتان »بنگال« دســتکم هشت کشته و ۲۵
مجروح بر جای گذاشت .به گفته پلیس ،این حادثه
روز سهشــنبه در روســتای »تهاتــا« در فاصله ۱۵۰
کیلومتری شــمال کلکته روی داد .یکی از مقامات
پلیس در اینباره گفت» :در جریان واژگونی و سقوط
اتوبوس به دره ،هشــت نفر کشته و  ۲۵نفر زخمی
شــدند« .بنابر گزارشها ،علت حادثه ســرعت زیاد
اتوبــوس و ناتوانــی راننده در مهار آن بوده اســت.

اندکــی بعد از این اتفاق ،افــراد محلی با حضور در
محل حادثه به سرعت به یاری آسیبدیدگان رفته و
با پلیس تماس میگیرند .به گفته پلیس ،مجروحان
به بیمارستان محلی »شاکتیناگار« انتقال داده شدند.
توفاندرشمالچینقربانیگرفت
شینهوا :بــر اثر وقوع توفان در شمال چین ،دستکم
پنــج نفر جان خود را از دســت دادنــد .بنابر اعالم
مقامات داخلــی چین ،وقوع توفــان در مناطقی از
شــمال این کشور موجب شد دستکم پنج نفر جان
خود را از دست بدهند و  ۵۰نفر دیگر مجروح شوند.
بــر اثر وقوع این توفان ،بســیاری از ســاختمانهای

مســکونی به شدت آســیب دیدهاند؛ هر چند میزان
دقیق خســارت واردشده هنوز محاسبه نشده است.
بنابر اعــالم مقامات محلی ،مجروحــان این حادثه
طبیعــی به مراکــز درمانی منتقل شــده و عملیات
امدادرسانی در حال انجام است.
 ۳کشتهدرحملهمردان مسلحبهساحلمکزیک
آسوشــیتدپرس :مقامات مکزیــک از حمله مردان
مسلح در ناحیه توریستی »لوس کابوس« در جنوب
شــبهجزیره »بایا کالیفرنیا« خبر دادنــد .این حمله
بعدازظهر یکشنبه در ورودی »پالیا پالمیا« رخ داد و
در جریان تیراندازیها سه نفر کشته و دو نفر زخمی

شدند .این مکان ناحیهای محبوب برای جهانگردها
محســوب میشــود .در بیانیه پلیس ،از انگیزه این
افــراد برای حمله صحبتی نشــده اســت .به گفته
مقامات ،در زمان آغاز تیراندازیها ،ســاحل شــلوغ
بوده و پلیس مجبور به تخلیه کامل این مکان شده
اســت .بایا کالیفرنیای جنوبی در سال جاری شاهد
خشونتهای زیادی بوده است ،اما اکثر این جنایات
در مناطق غیرتوریســتی رخ داده بود .کارشناســان
معتقدند اکثر ایــن خونریزیهــا در نتیجه درگیری
کارتل مواد مخدر ســینالوا با رقیب تازهشکلگرفته
خود و نسل جدید کارتلها است.
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انهدام باند کپيکنندگان کارت
عابربانک با  ۶میلیارد کالهبرداري
 پلیس :فرمانده انتظامي اســتان البرز از دستگیري
اعضاي باند کپيکننده کارت عابربانک با شش میلیارد
ریال کالهبرداري در شهرســتان ســاوجبالغ خبر داد.
سردار کامرانيصالح گفت :به منظور مبارزه با قاچاق
کاال و برخــورد با قاچاقچیان ،مأموران مبارزه با کاالي
قاچاق پلیس آگاهي اســتان در ایــن مدت موفق به
کشــف انواع کاال به ارزش ۵۴۳میلیاردو۳۴۶میلیون
و  ۷۶۲هزار ریال شــدند .وي افــزود :این مقدار کاالي
کشفشده بیشتر شامل لوازم صوتي و تصویري ،لوازم
آرایشــي و بهداشتي ،انواع پوشــاک ،سیگار خارجي و
فراوردههاي نفتي اســت که نســبت به مدت مشابه
در سال گذشــته  ۶۸درصد افزایش داشته است .این
مقــام انتظامي گفت :در همین راســتا  ۷۶دســتگاه
انواع خودرو ســبک و ســنگین توقیف شد و  ۱۸۴نفر
که در قاچاق کاال فعالیت داشــتند ،دستگیر و تحویل
مراجع قضائي شدند.ســردار کامرانيصالح در ارتباط
با پروندههاي تشکیلشده درخصوص کشفیات کاالي
قاچاق گفت ۶۵ :فقره پرونده باالي  ۱۰میلیون تومان،
 ۱۱فقره باالي صــد میلیون تومان و هفت فقره باالي
 ۵۰۰میلیون تومان تشکیل شده است.
ســردار کامرانيصالح در بخش دیگري از سخنان
خود به کشــف پنج هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از
نوع پیشساخته ،سنتي و صنعتي در این استان اشاره
کرد و گفت :از این مقدار مواد کشفشده ،هزارو ۸۹۸
کیلوگرم تریاک ۳۳۷ ،کیلوگرم حشــیش۹ ،کیلوو ۵۰۰
گرم هرویین و مابقي سایر مواد مخدر بوده است.
فرمانده انتظامي استان البرز با اشاره به شناسایي
و انهدام  ۱۷باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این مدت
تصریح کرد :دســتگیري پنجهــزارو  ۵۵۷قاچاقچي،
حملکننــده ،توزیعکننده و نگهدارنــده مواد مخدر و
توقیف  ۶۱دســتگاه خودرو سبک و ســنگین از دیگر
توفیقات ما از ابتداي سال تاکنون بوده است.
ســردار کامرانيصالح گفت :پلیس اســتان البرز
از ابتداي ســال جاري ۱۰هــزارو  ۷۷۶معتاد ولگرد و
کارتنخــواب پرخطر را از ســطح اســتان جمعآوري
کرده و به منظور بازگشت به زندگي عادي و اجتماعي
تحویل مراکز بازپروري مجاز داده است.
فرمانده انتظامي استان البرز افزود :در پي شکایت
تعــدادي از شــهروندان شهرســتانهاي نظرآبــاد و
ساوجبالغ مبني بر برداشــت غیرمجاز از حساب آنها
موضــوع به صورت ویــژه در دســتور کار پلیس قرار
گرفــت .وي اضافه کــرد :مأموران با انجــام کارهاي
اطالعاتي ،اســتعالم از بانکهاي مربوطه و شناسایي
محلهایي که خرید در آنها صورت گرفته بود ،متوجه
شدند تمام خریدها از کیوسکي در شهرستان نظرآباد
صــورت گرفته اســت .این مقام مســئول گفت :تیم
پلیس به آدرس مذکور اعزام و مشخص شد مجرمان
با اجاره مکان موردنظر در مدت دو ماه از حسابهاي
بانکي خریداران برداشــت و ســپس مکان مذکور را
ترک کردهاند.
وي افــزود :با توجه به اینکــه متهمان به صورت
حرفــهاي و برنامهریزيشــده اقدام بــه کپي کارت و
برداشت از حساب شاکیان کرده و سرنخي از متهمان
وجود نداشــت ،بالفاصله رصد اطالعاتي آغاز شد تا
اینکه چهره سه نفر که اقدام به برداشت از کارتهاي
کپيشده از طریق موبایلفروشــي و طالفروشيهاي
واقع در شهر کرج و تهران کرده بودند ،شناسایي شد.
ســردار کامرانيصالح گفت :کارشناسان این پلیس با
بهرهگیري از شگردهاي خاص پلیسي ،اقدامات فني و
اقدامات شبانهروزي یکي از متهمان را دستگیر کردند
و متهم اقرار کرد با همکاري چهار نفر دیگر موجودي
کارتهاي کپيشده را برداشــت و از طالفروشيهاي
شــهر تهران و کرج خرید کردهاند .این مقام انتظامي
بیان کــرد :تحقیقات پیرامون شناســایي چهار متهم
دیگر آغاز و مشــخص شــد دو متهم به جزیره کیش
و دو متهم دیگر به اســتان کرمانشاه متواري شدهاند؛
بنابرایــن مأموران با کســب نیابت قضائــي و پس از
چندین روز تالش شــبانهروزي موفق به دســتگیري
متهمان شدند .ســردار کامرانيصالح گفت :متهمان
بــه جرم خود مبني بر برداشــت شــش میلیارد ریال
از کارتهــاي بانکي  ۵۰نفر از شــهروندان اعتراف و
درخصوص شــیوه سرقتها اذعان کردند که با اجاره
کیوسکي در شهر نظرآباد به مدت یک ماه با استفاده
از دســتگاه اســکیمر ،کارتهاي بانکي شهروندان را
کپي و ســپس به شــیوه خرید یا برداشت از عابربانک
مبالغي از حساب شــاکیان موردنظر برداشت کرده و
سپس با فسخ قرارداد اجاره ،به جزیره کیش و استان
کرمانشــاه متواري شدند.فرمانده انتظامي استان البرز
گفت  :از ابتداي ســال تاکنون  ۳۴۶فقره کشفیات در
حوزه جرائم اینترنتي صورت گرفته که نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  ۴۱درصد افزایش داشته است.
ســردار کامرانيصالح همچنین افزود :در پي دریافت
یک فقــره پرونده از کالنتري  ۱۵رجایيشــهر مبني بر
دستگیري ســارقان داخل خودرو ،تحقیقات تکمیلي
از متهمان پرونده آغاز شــد.وي از اعتراف متهمان به
سرقتهاي متعدد بانکي به شیوه زاغزني از مشتریان
بانکها خبر داد و اذعان کرد :سارقان با دریافت فیش
نوبت ،منتظر ســوژههاي خود که اغلب وجوه زیادي
دریافت ميکردند ،شــده و پس از خروج از بانک ،آنها
را تعقیب ميکردند.فرمانده انتظامي استان البرز ادامه
داد :متهمان در یک فرصت مناسب پس ازترک خودرو
توسط مالباخته ،شیشه در خودرو را شکسته و وجوده
نقد را به سرقت ميبردند.
سردار کامرانيصالح بیان کرد :متهمان به  ۲۹فقره
ســرقت به شیوه زاغزني از مشتریان بانکها و سرقت
داخل خودرو اعتراف کردند.

