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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دستگیری زمین خواران 5میلیاردی

ایران

گــروه حوادث /دو مــرد کالهبردار که با جعل
اســناد ،زمینهــای شــهر جدیــد هشــتگرد را
میفروختنــد از ســوی مأمــوران اداره مبــارزه
بــا جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان
البرز دستگیر شدند.
این افــراد زمینهــای دولتی را به قطـــــعات
 200متری تقسیم کرده و میفروختند.

افزایش جرایم در فضای مجازی
نگرانکنندهاست

مهار آتش سوزی در « رزمال»

گــروه حوادث :پلیس برای دســتگیری مرد جوانی که در اقدامــی جنونآمیز در
بوستانهایتهراناقدامبهآتشزدنمردممیکندتیمویژهایتشکیلداد.
بهگزارش خبرنــگار «ایــران» ،چندی قبل فیلمــی در فضای مجازی منتشــر و
بسرعت دســت به دســت شــد که در آن مردی جوان با در دست داشتن یک
بطری از مواد آتش زا در بوســتانهای شــهر اقدام به آتش زدن مردم میکند .بر
اساسگزارشهایموجوداینمردهمراهیکیازدوستانشبهپارکهایسطح
شــهر میرود و در حالی که مادهای آتش زا و یک فندک در دست دارد به افرادی
که در حال اســتراحت یا مطالعه هستند نزدیک شده و در یک لحظه از غفلت
آنها سوءاســتفاده کرده و بدن یا موهای سرشــان را آتش میزند و بسرعت پا به
فرار میگذارند.همزمان با انتشــار این فیلــم در فضای مجازی پلیس پایتخت
با تشــکیل تیمی ویژه اقدامهای تخصصی خود را برای شناســایی و دستگیری
متهم و همدستش آغاز کرده است.به گزارش روابطعمومی پلیس پایتخت،
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از مردم درخواســت کرد تا در صورت داشــتن
اطالعات بیشتر از این مرد جوان و همدستانش و دالیل انجام این اقدام توسط
ویمراتبرابهنزدیکترینکالنتریاطالعدهند.

قسم برای تبرئه از قتل مادر

اورژانس

گــروه حــوادث -معصومه مرادپور /تنها پســر
خانــواده کــه از ســوی  5خواهــرش متهــم به
قتل مادر پیرشــان شده بود صبح دیروز پس
از انجــام مراســم قســامه در دادگاه کیفری از
اتهام قتل تبرئه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از دی پارســال
بهدنبــال مــرگ مشــکوک زن  95ســالهای
در نازیآبــاد تهــران کلیــد خورد.خیلــی زود
جســد پیــرزن به پزشــکی قانونی منتقل شــد
وبراساس گزارش کارشــناس پزشکی قانونی
وی براثــر خونریــزی مغــزی جــان باخته بود

همچنین آثار شکســتگی و کبودی نیز در بدن
او بــه چشــم میخــورد کــه نشــان از اصابــت
ضربهای شدید داشت.
بهدنبــال شــکایت دختــران مقتــول از تنهــا
برادرشــان بــه اتهــام قتــل مــادر خواهــان
بازداشــت وی شــدند .آنها گفتند برادرشــان
پــس از جدایــی از همســرش بــه خانــه مــادر
برگشــته و بــا او زندگــی میکــرد .امــا پــس از
دســتگیری و بازجویــی وی هرگــز زیر بــار این
اتهــام نرفــت .پــس از یکســال بازداشــت در
حالی که هیچ مدرک مستندی علیه این مرد
میانســال به دســت نیامده و از ســوی قضات

شــعبه ششــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران
به ریاســت قاضی رســتمی وبا حضور قاضی
شــقاقی و قاضی حســینی مستشــاران دادگاه
ایــن پرونــده از مــوارد لــوث اعــام شــده بود
صبح دیروز مراسم قسامه برگزارشد.
در ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان متــن
کیفرخواســت را خوانــد .آنــگاه اولیــای دم
(پنــج خواهــر متهــم)در جایــگاه ایســتادند و
از برادرشــان خواســتند خودش  50بار قســم
بخــورد کــه مادرشــان را نکشــته اســت تــا از
شکایتشان صرف نظر کرده و او را ببخشند.
متهم نیز در جایگاه ایستاد وپنجاه بار سوگند

یاد کرد که مادرش را نکشته است.
پــس از پایــان مراســم قســامه متهــم
وخواهرانــش با توصیه قضات دادگاه آشــتی
کردنــد وجلســه صلــح وســازش برگزار شــد.

قضــات دقایقــی پــس از ختم جلســه دادگاه
وارد شور شدند وطی حکمی متهم را ازاتهام
قتــل تبرئــه کردنــد .قــرار اســت بــزودی این
متهم از زندان آزاد شود.

دختری با شال طال

آرزو کیهان
مترجم

اسپوتنیک

میرر

اسکای

سقوط هواپیمای کوچک روی سقف خانهای در شهر «نارکاس» مکزیک
 4کشــته و  3زخمــی بر جــا گذاشــت.بهگزارش میرر ،هواپیمای ســبک
بهدلیــل نقــص فنی کنترل خود را از دســت داده و در منطقه مســکونی
سقوط کرده است.گزارشهای پلیس نشان می دهد که یک زن  32ساله
به همراه دو کودک  11و  3ســاله زخمی و به بیمارســتان منتقل شــدند.
اطالعات منتشــر شــده حاکی اســت که این منطقه مسکونی متعلق به
کارتلهای مواد مخدر «سینالوا» بوده است.

دختــر کویتــی با ســر کــردن شــالی از جنس
طال جنجال زیــادی در فضای مجازی به راه
انداخت.به گزارش اسپوتنیک ،این دختر با
انتشار ویدیویی گفت :در این شال  2کیلوگرم
طالی  22عیار به کار رفته اســت و قیمت آن
 75هزار دالر است .این اقدام با واکنشهای
منفــی مواجــه شــد زیــرا کاربــران معتقدند
این دختر با شــال طالییاش به جای حفظ
حجاب بیشــتر توجه مــردم را به خود جلب
می کند.

کشف اسکلت باستانی
در رودخانه تایمز

باســتان شناســان لنــدن در پی حفــاری و پاکســازی فاضالب
رودخانــه تایمز بقایای یک انســان  500ســاله را پیدا کردند.
بهگزارش میرر ،در کنار اســکلت چکمههای متعلق به او نیز
پیدا شده است .محققان در حال تجزیه و تحلیل استخوانها
هســتند تا علــت مرگ این فــرد را پیدا کنند«.ریچاردســون»
از تیــم تحقیقاتــی در ایــن بــاره گفت«:با بررســی چکمهها و
اسکلت میتوانیم دریابیم افرادی که  500سال پیش زندگی
میکردند چه شرایطی داشتند».

دیلی میل

سقوط هواپیما
روی سقف خانه ای در مکزیک

بار

سرانجام ساعت  05:30بعدازظهر روز سهشنبه
ســیزدهم آذرماه ،وحید دستگیر و به اداره دهم
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
پســر مقتول پــس از انتقال بــه اداره دهم پلیس
آگاهی به قتل و آتش زدن جسد پدرش اعتراف
کرد؛ وحید که به شیشه اعتیاد دارد در اعترافاتش
به کارآگاهان گفت :من و پدرم همیشه با یکدیگر
جــر و بحث داشــتیم؛ پدرم همیشــه از من ایراد
میگرفت .شــب جنایت من از ایراد گرفتنهای
پدرم بشدت عصبانی شــده بودم؛ با باال گرفتن
جــر و بحــث ،به طبقــه دوم خانه رفتــم و با یک
چکــش در دســت برگشــتم؛ پــدرم روی مبــل
نشسته و در حال تماشای تلویزیون 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؛ روی زمین افتاد و جان باخت.
بســرعت از خانــه خارج شــدم؛ به پمــپ بنزین
رفته و یک گالن بنزین خریدم .به خانه برگشتم
و روی جنــازه پدرم بنزین ریختــم مابقی بنزین
را نیــز روی وســایل خانه پاشــیدم .با یک فندک
طبقــه دوم خانه را به آتش کشــیده و بســرعت،
قبل از باال گرفتن شعلههای آتش از خانه خارج
شدم.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپور گــودرزی ،معاون
مبــارزه بــا جرایــم جنایی پلیــس آگاهــی تهران
بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با اعتراف صریح
متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت موقت
از ســوی بازپرس شــعبه ششم دادســرای ناحیه
 27تهــران صادر و متهــم برای انجام تحقیقات
تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم پلیــس آگاهــی
تهران بزرگ قرار گرفت.

ایران

حوادث جهان

گــروه حــوادث /پســر شیشــهای کــه در اقدامــی
هولنــاک پــدرش را کشــته و خانه ویالییشــان را
آتــش زده بــود وقتــی به محل جنایت برگشــت
خود را در محاصره پلیس دید.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» ،ســاعت  2بامداد
دوشــنبه دوازدهــم آذر وقــوع یــک آتشســوزی
در طبقــه دوم خانــهای ویالیی بــه کالنتری 123
نیــاوران اعــام شــد.پساز اینکــه امدادگــران
آتشنشــانی موفــق بــه خامــوش کــردن آتــش
شدند ،در بررسی محل بقایای جسد سوختهای
روی مبلمان داخل خانه کشف شد که بالفاصله
موضــوع بــه اداره دهم و تیم تشــخیص هویت
پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد.
با انتقال بقایای جسد به پزشکی قانونی و اعالم
نظریــه مبنی بر وجود آثار شکســتگی در پشــت

ســر به علــت اصابت جســم
ســخت ،پرونده مقدماتی با
موضوع قتل عمـد تشکیل
و تحقیقــات بــرای کشــف
جنایــت در دســتور کار
کارآگاهــان اداره دهــم
ویــژه قتل پلیــس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.
بــا آغــاز تحقیقــات،
کارآگاهــان اداره دهــم
ضمــن شناســایی هویــت
مرد  60ســاله اطالع پیدا کردند
که همســر وی به مســافرت خارج از
کشور رفته است و مقتول به همراه
پســر  19ســالهاش بهنــام وحید در
خانــه زندگــی میکرده امــا از زمان
وقوع آتشسوزی پسر مقتول به خانه
برنگشــته و به پلیس هم خبری نداده است .در
ادامــه تحقیقات میدانی ،کارآگاهــان اداره دهم
اطــاع پیدا کردند که مقتول و پســرش از مدتی
قبل با یکدیگر اختالف داشته و بارها درگیر شده
بودند.
با توجه به جمعبندی اطالعات بهدســت آمده
از محــل جنایــت و ،...احتمــال وقــوع جنایــت
خانوادگی قــوت پیدا کــرد و در ادامه ،تحقیقات
پلیســی برای دســتگیری وحید (پسر مقتول) در
دســتور کار کارآگاهــان قرار گرفت؛ اما مشــخص
شــد وی از زمــان وقــوع آتشســوزی چندین بار
در اطراف محل جنایت مشــاهده شــده اســت،
بنابرایــن محــل رؤیت و تــردد وحیــد بهصورت
نامحسوس تحت کنترل کارآگاهان قرار گرفت تا

پلیس در تعقیب شروری که
مردم را آتش می زند

ایران

گروه حوادث /آتشسوزی گسترده در مرکز خرید در حال ساخت غرب تهران،
با تالش تیمهای آتشنشان و اورژانس بدون تلفات جانی پایان یافت.
این آتشسوزی ساعت  12و  2دقیقه دیروز در مرکز خرید «رزمال» در انتهای
اتوبان خرازی به ســمت غــرب رخ داد .با اعــزام تیمهای امــدادی و اورژانس
به محل مشــخص شــد حدود  50نفر در پشــت بام این ســاختمان  25طبقه
محبوس شــدهاند که پس از اطفای حریق به بیرون هدایت شدند .این حریق
 23مصدوم داشــت که ســه نفر از آنها به بیمارســتان انتقــال یافتند .به گفته
کارشناسان ،این آتشسوزی ناشی از حریق در موتورخانه بوده است.

جنایتخانوادگی
در ویالی نیاوران

پلیس

گــروه حــوادث /برداشــتهای غیرمجــازاز حســابهای
بانکی ،بیشترین آمار جرایم رایانهای را در سالجاری به
اخــــبار
خود اختصاص داده که این امر لزوم استفاده از رمزهای
یک بار مصرف را بیشتر نشان میدهد.
ســردار حســین اشــتری ،فرمانده ناجا در حاشــیه نشســت ســاالنه رؤســای
پلیس فتای سراسر کشوربا بیان این مطلب گفت :امسال جرایم در فضای
مجازی نســبت به ســال گذشــته حدود  71درصد افزایش داشته است ،اما
حــدود  80درصــد این جرایم نیز کشــف میشــود که این آمار نشــان میدهد
ما از بســیاری کشــورهای دیگر در حوزه کشف جرایم جلوتر هستیم .بررسیها
نشــان میدهــد آمار کالهبرداریهــای تلفنی و اینترنتی و برداشــت غیر مجاز
از حســابها نگرانکننده اســت و در همین راستا تمهیداتی را در نظر گرفتیم
که با پیگیری پلیس و دســتورالعملها ،استفاده از رمزهای یک بار مصرف به
بانکها ابالغ شده است .وی درباره زمان کشف پروندهها نیز گفت :با توجه به
نوع پرونده و پیگیریهای ما ،به صورت میانگین از زمان ثبت شکایت تا کشف
جرم  15روز طول میکشد.
لزوماستفادهازرمزهاییکبارمصرف
سردار کمال هادیانفر ،رئیس پلیس فتای ناجا نیز گفت :در هشت ماهه امسال
 ۴۱هــزار جــرم در فضای مجازی رخ داده اســت .البته قدرت کشــف جرایم در
پلیــس فتا نیز حــدود  80درصد اســت در حالی که این آمــار در امریکا چیزی
حدود  ۲۰تا  ۲۵درصد جرایم فضای مجازی است.
وی با اشاره به فعالیت  ۴۰۰میلیون کارت بانکی در کشور ،ادامه داد 32 :بانک
و مؤسســه مالی در کشــور فعال هســتند که در فاز نخســت آنها موظف شدند
تــا امــکان ارائه رمز یک بــار مصرف به هنــگام خریدهای اینترنتی و اســتفاده
از موبایــل بانــک را فراهــم کننــد .در صورت فراهــم نکردن این شــرایط برای
مشــتریان ،در صورت سرقت از حسابها ،بانکها موظف به جبران خسارت
هستند .در این مرحله افرادی که قصد خرید با استفاده از درگاههای بانکی را
داشــته باشــند ،میتوانند در ازای هر بار خرید رمز جدیدی را از طریق پیامک
دریافت کنند که این اقدام تأثیر باالیی در جلوگیری از شیوه فیشینگ دارد.
رئیس پلیس فتای ناجا به اجرای فاز دوم و سوم طرح رمزهای یک بار مصرف
در آینده اشاره کرد و گفت :مرحله بعدی مربوط به دستگاههای  ATMو سپس
کارتخوانها و دستگاههای پوز خواهد بود .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.
استارتاپها باید نماد اعتماد داشته باشند
هادیانفر از رشد  ۳۲۰۰درصدی استارتاپها در فضای مجازی خبر داد و ادامه
داد :هر چند در مورد فعالیت اســتارتاپها قانون مشــخصی وجود ندارد ،اما
پلیــس فتــا از این کســب و کارها حمایت میکنــد .ما تک تک مدیــران آنها را
دعوت کردیم و با اعالم این مالحظات از آنها خواستیم که حتماً «هاست ثبت
اطالعات کاربران» را به داخل کشــور منتقل کرده و به هیچ عنوان از فضاهای
خارجــی اســتفاده نکنند .شــهروندان الزم اســت از فروشــگاههای دارای نماد
تجارت الکترونیک خرید کنند تا از کالهبرداریها جلوگیری شود.

ســرهنگ محمــد نادربیگــی  -رئیــس پلیس
آگاهــی اســتان البــرز در تشــریح ایــن خبــر به
«ایــران» گفــت :در پــی شــکایت تعــدادی از
شــهروندان شــهر جدیــد هشــتگرد مبنــی بــر
معاملــه چنــد قطعه زمیــن با اســناد جعلی
پیگیــری موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی
اســتان البــرز قــرار گرفــت.در بررســیهای
تکمیلی از شــاکیان مشــخص شــد که آنها در
یــک بنــگاه معامالت ملکــی اقدام بــه خرید

زمیــن کردهانــد کــه در مالکیــت شــخصی به
نــام حمیــد بود .صاحــب این دفتــر امالک با
تهیه نقشــه تفکیک قطعــات و جلب اعتماد
خریــداران اقــدام به فــروش زمینهــای 200
متری به قیمت هــر قطعه  50میلیون تومان
به مشتریان خود کرده است.آنها با ارائه اسناد
دولتــی به مشــتریان خــود وعــده داده بودند
کــه ظــرف مــدت یــک مــاه اســناد ملکهای
فروختــه شــده به آنهــا تحویل داده میشــود.

اما پس از گذشــت این مدت هیــچ اقدامی از
ســوی فروشــندگان صورت نگرفــت .بهدنبال
شــکایت تعدادی از این شــهروندان بــه اداره
آگاهــی تیم ویــژهای از کارآگاهان اســتان البرز
برای بررســی این موضوع تشکیل و مشخص
شــد متهمان تاکنون مبلغ  5میلیارد تومان از
مشتریان خود کالهبرداری کردهاند.خریداران
که اغلب افــراد کم درآمد جامعه هســتند به
امیــد خریــد زمیــن بــه قیمــت کمتــر از عرف

بــه این افــراد مراجعــه امــا در دام ایــن افراد
شــیاد افتادند.ســرهنگ نادربیگــی افــزود :در
بررســیهای بعدی مشخص شــد که اعضای
ایــن باند پس از ارتکاب عمــل مجرمانه خود
متــواری شــدهاند .امــا بــا اقدامــات اطالعاتی
ایــن افراد دســتگیر و به پلیــس آگاهی منتقل
شــدند.متهمان برای بازجوییهای بیشــتر در
اختیــار کارآگاهان قرار گرفتند و تاکنون  12نفر
از شاکیان این پرونده شناسایی شدهاند.

حمل تابوت در مترو

انتشــار فیلــم عجیب حمــل یک تابــوت در ایســتگاه متــرو «نوو
کاســینو» روســیه کاربران فضای مجــازی را شــوکه کرد.به گزارش
میرر ،به گفته شــاهدان این تابوت بســیار ســنگین بــوده و مردان
جــوان چند بار مجبور شــدند تا آن را زمین گذاشــته و اســتراحت
کنند.در پی انتشــار این فیلم کاربران نظرهــای مختلفی دادهاند.
یک کاربر بیان کرده که این دو جوان شاید مجبور بودهاند بهدلیل
هزینههای باالی تشییع و مراســم حمل مرده خودشان تابوت را
حمــل و به محل دفن منتقل کنند امــا کاربر دیگری ادعا کرده که
این امکان وجود دارد که دو جوان کســی را کشــته و بدون ترس در
حال حمل جنازهاش بوده باشند.

 10سال حبس مجازات مدل ایرلندی
مــدل زیبــای ایرلنــدی بــه جــرم قاچــاق  1.1میلیــون پوند
هروئین بازداشت و پای میز محاکمه قرار گرفت .به گزارش
میرر « ،هلوســکاوا ترزا» 22ســاله 8.5کیلوگــرم هروئین را به
پاکستانحملکردهاست.پلیسپاکستانمیگویدموادمخدر
درونمجسمههاییجاسازیودرچمداناینمدلپنهانشده
بود .در پی رســیدگی به پرونده این مدل قاچاقچی وی دست
کــم به 10ســال زندان محکوم شــد.وی در دفــاع از خود گفت:
مجسمههاهدیههاییبودهکه دریافتکردهوازجاسازیمواد
درونمجسمههابیاطالعبودهاست.

