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سارقگوشیهایگرانقیمت
دستگیرشد

پلی��س آگاه��ی اعالم ک��رد فروش��ندگانی که
س��ارق حرفهای گوش��یهای گران قیمت را از
آنها س��رقت کرده بود برای شناسایی متهم به
پلیس آگاهی مراجع��ه کنند .به گزارش میزان
س��اعت  ۲۱:۲۰یازدهم بهمن ماه سال گذشته
در طی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
خبر دس��تگیری فردی به هویت امیرحس��ین.
م .توسط ش��هروندان به کالنتری  ۱۱۹مهرآباد
اعالم و در ادامه با مراجعه مأمورین متهم جلب
و به کالنتری منتقل ش��د .پس وصول پرونده،
متهم در تحقیقات صورت گرفته به کارآگاهان

اظهار داشت :به بهانه خرید گوشی تلفن همراه
به فروش��گاههای عرض��ه موبای��ل مراجعه و از
فروشنده درخواست چندین گوشی گران قیمت
(اپل – سامسونگ) را مینمودم و با استفاده از
شلوغی فروشگاه در زمان مناسب گوشی گران
قیمت را س��رقت و از محل متواری میش��دم.
در تحقیق��ات مقدماتی کارآگاهان پایگاه پنجم
پلی��س آگاهی ،ب��ا مراجعه به بان��ک اطالعاتی
مجرمین مشخص شد متهم « امیر حسین .م»
دارای سوابق کیفری متعددی در زمینه سرقت
میباشد ،در ادامه بررسیها وی صراحتا به چهار

فقره س��رقت از فروش��گاههای موبایل فروشی
اق��رار و تع��دادی از مالباختگان نیز شناس��ایی
شدند .مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :برای شناس��ایی
س��ایر مالباخت��گان احتمالی که با این ش��یوه
و ش��گرد مورد س��رقت قرار گرفتهان��د تصویر
بدون پوشش متهم با دس��تور بازپرس محترم
شعبه دهم دادس��رای ناحیه ده تهران انتشار و
شهروندانی که موفق به شناسایی وی میگردند
میتوانند جهت اقدامات بعدی با ش��ماره تلفن
 ۶۳۹۵۷۷۶۰تماس حاصل کنند.

کالهبرداری ۳۰۰میلیون تومانی از طریق برداشت اینترنتی

س��رهنگ کاظم��ی از دس��تگیری  ۴نف��ر از
کالهب��رداران برداش��تهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،س��رهنگ تورج کاظمی ،رئیس
پلیس فتا تهران بزرگ با اش��اره به دس��تگیری
 ۴نف��ر از کالهبرداران برداش��تهای اینترنتی،
اظهار کرد :هفته گذشته با مراجعه تعداد زیادی
از شهروندان در خصوص کالهبرداری و تخلیه

حساب بانکیشان ،پروندهای در این باره تشکیل
و مورد بررسی همکارانم در پلیس فتای پایتخت
قرار گرفت.وی افزود :طی تحقیقات انجام شده
مش��خص ش��د که  ۴نفر از کالهبرداران فضای
مجازی در قالب سایتهای ماساژ ،کاربران خود
را وسوس��ه کرده و زمانی ک��ه افراد به صفحات
جعلی کالهبرداران مراجع��ه میکردند و قصد

واریز وجه به حسابش��ان را داشتند؛ مورد حمله
فیشینگ کالهبرداران قرار میگرفتند.سرهنگ
کاظمی با بیان اینکه این پرونده  ۵۰نفر شاکی
دارد ،تصری��ح کرد :میزان کالهبرداری متهمان
از ش��هروندان مبلغ  ۳میلیارد ریال است.رئیس
پلیس فتا پایتخت خاطرنش��ان کرد :بررسیها
جهت تکمیل پرونده همچنان ادامه دارد.

قتل همسر با همدستی مرد غریبه

زنی که با همدستی یک مرد غریبه سناریوی
قتل همس��رش را طراحی و اجرا کرده بود ،در
ش��عبه دهم دادگاه کیفری به ریاس��ت قاضی
قربان��زاده و با حضور یک مستش��ار محاکمه
شد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،رسیدگی
ب��ه این پرون��ده از آبان س��ال  ۹۶و به دنبال
اعالم خبر ناپدید ش��دن مرد جوانی از س��وی
خانوادهاش آغاز ش��د .پس از آن همس��ر مرد
ناپدید ش��ده تحت بازجویی ق��رار گرفت ،اما
کارآگاهان س��رنخی پی��دا نکردند ت��ا اینکه
بررسی خط تلفن همراه این زن در دستور کار

قرار گرفت و مش��خص شد که همسر مقتول
با ف��ردی به ن��ام فرید ارتباط زیادی داش��ته
اس��ت بدین ترتیب فرید دستگیر شد .در آغاز
جلس��ه دادگاه اولیای دم خواستار قصاص هر
دو جنایتکار ش��دند و در ادامه رس��یدگی به
پرونده فرید متهم ردیف اول پای میز محاکمه
ایس��تاد و قتل را پذیرفت و ب��ه قاضی گفت:
من و س��حر مدت��ی باهم دوس��ت بودیم و او
مدام درباره آزار و اذیتهای همس��رش حرف
میزد تا اینک��ه یک روز او با پرداخت مبلغی
برای خرید اس��لحه از من خواس��ت شوهرش

را بکش��م .من ه��م مقتول را به ش��ریف آباد
قزوین کش��اندم و او را با شلیک گلوله کشتم
و جسدش را سوزاندم .سپس سحر پشت میز
محاکمه رفت و گفت :این مرد دروغ میگوید
و م��ن اتهامم را قبول ندارم.من با فرید درباره
اینکه شوهرم کتکم میزند ،حرف زده بودم،
اما هرگز از او نخواس��تم که شوهرم را بکشد.
من اص ً
ال نمیدانم بین او و شوهرم چه گذشته
و عل��ت درگیری آنها چه بوده اس��ت.پس از
پایان اظهارات دو مته��م پرونده ،قضات برای
صدور حکم وارد شور شدند.

دختر تازه متولد شده در محاصره سیالب

«س��ارا» نام دختری است که سه روز پیش در
محاصره سیالبی که روستایش��ان را فرا گرفته
بود ،چش��م به دنیا باز کرد .ب ه گزارشایس��نا،
اهالی روس��تای سیلزده «ش��یخیتر» سه روز
پیش باخبری خوشحال کننده روز خود را آغاز
کردند .س��ومین فرزند «کاظم» از اهالی روستا
ک��ه خان��هاش را آب طغیان کرخ��ه فرا گرفته
ل حاضر این کودک سه
بود ،متولد ش��د .در حا 
روزه در روس��تا و در شرایط نامساعدی زندگی
میکند .ب��ا توجه ب��ه کمبود برخ��ی امکانات
والدینش نگرانیهایی را در خصوص س�لامت و
واکسیناس��یون او دارند .کاظم کعبی ،پدر سارا
درباره به دنیا آمدن فرزندش میگوید که چهار
روز پیش بود که درد زایمان همسرم فرا رسید.
آب تمام روستا را گرفته بود و اگر میخواستیم
به بیمارس��تان برس��یم باید با قای��ق خود را به
بیمارستان سوسنگرد میرس��اندیم .اما شرایط
اس��تفاده از قایق برای همس��رم وجود نداشت.
او ادام�� ه داد :یک راه فرعی ک��ه در واقع بیراهه
است پش��ت تپههای روستا وجود داشت که در
واقع بیش از دو س��اعت تا شهر فاصله دارد ،اما
چارهای نداش��تیم و همس��رم را از راه بیراهه به

بیمارستان سوسنگرد رس��اندیم و بالفاصله به
ات��اق عمل رفته و دخترم به دنیا آمد .کاظم در
باره وضعیت نگهداری از نوزادش میگوید :سارا
فرزند س��وم من است .دو فرزند دیگر به نامهای
"عمار" و "س��ارینا" دارم که هفت و س��ه س��اله
هس��تند .ش��رایط برای آنها هم دشوار است اما
وضعیت سارا کمی نگران کننده است .به گفته
پزش��کان باید حتما واکسیناسیون او را در چند

کشف جسد یک زن
در شهر دلوار بوشهر

در پی کش��ف یک جس��د و جس��م یک زن در حال مرگ در صبح روز
چهارش��نبه  ۲۸فروردین ماه در محدوده ش��هر دلوار از توابع شهرستان
تنگستان و یکی از جادههای اطراف ،روابط عمومی پلیس بوشهر توضیحاتی
را در راستای تنویر افکار عمومی ارائه کرده است .به گزارش ایسنا ،پیکرهای
کشف شده هیچ ارتباطی با همدیگر نداشته و این دو حادثه کام ً
ال اتفاقی به
شکل همزمان در محدودههای ذکر شده رخ داده است .هویت هر دو فرد
یافته شده بالفاصله به وسیله پلیس شناسایی و کشف شده است و ضمن
اطالع به خانواده آنها م��وارد الزم در اختیار خانوادهها قرار گرفت .یکی از
زنهایی که به ظاهر جان باخته بود دارای عالئم حیاتی است که در یکی
از مراکز درمانی تحت مداوا و مراقبتهای پزش��کی میباشد ،ولی زن دوم
متأسفانه فوت کرده است .علت هر دو حادثه غیرامنیتی بوده و کارآگاهان
کشف جرم پلیس آگاهی در حال بررسیهای تخصصی هستند و به محض
تکمیل تحقیقات در صورت لزوم اطالع رسانی خواهد شد.

مرحله انجام دهیم ،اما راه مناسبی برای رساندن
دخترم به بیمارس��تان وجود ن��دارد و در واقع
خطرات بس��یار است و به همین دلیل منصرف
ش��دیم .پدر این نوزاد س��ه روزه با بیان این که
تاکنون برای دخترم شناس��نامه نگرفتهایم در
این باره میگوید :باید صبر کنیم سیل فروکش
کند و راهها باز ش��ود تا بتوانیم ب��رای دریافت
شناس��نامهاش به ثبت احوال برویم.این ساکن
روس��تای ش��یخیتر درباره دریافت کمکهای
امدادی نیز میگوید :تعدادی چادر به ما دادهاند
 ،اما با توجه به بسته بودن راه نیاز به کمکهای
بیشتری داریم که به ما برس��د .او درباره محل
نگهداری دخترش نی��ز میگوید :آب وارد خانه
ما شده است یا مجبور هستیم او را در زیر سایه
درخت��ان نگه داریم و یا به چ��ادر ببریم که در
زیر درختان پش��هها مزاحمت ایجاد میکنند و
در داخل چادر نیز هوا به قدری گرم اس��ت که
نمیتوان مدت طوالنی او را در آنجا نگه داشت.
حدود  ۲۰خانوار در این روستا زندگی میکنند
که به دنیا آمدن "س��ارا" گر چه باعث شادی و
دلخوشی شان شده اس��ت ،اما نگرانیهایی نیز
بابت سالمتی این کودک وجود دارد.

سوختگی 7کارگر بهدلیل
واژگونی ظرف حاوی مواد مذاب

سرپرس��ت فرمانداری چناران گفت :هفت نفر از کارگران کارخانه ذوب
رهام چناران دچار س��انحه سوختگی شدند .ولی قلیچی در گفتوگو با
ایس��نا ،اظهار کرد :طی تماس تلفنی با اورژانس  ۱۱۵شهرستان مبنی
بر مصدومیت و س��وختگی تعدادی از کارگران کارخانه ذوب رهام واقع
در ش��هرک صنعتی چناران نیروهای ام��دادی بالفاصله به محل اعزام
و مصدومان را با س��ه دس��تگاه آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند.
وی گفت :با توجه به درجه و وس��عت سوختگی و وضعیت مصدومان با
دستور پزش��ک معالج اقدامات الزم برای اعزام حادثه دیدگان به بخش
س��وختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد صادر شد .قلیچی با اشاره به
علت سوختگی بیان کرد :بنا بر گزارش اولیه کارگران در حال جابهجایی
مواد مذاب بودند که ظرف حاوی مواد ،واژگون شده و افراد مذکور دچار
س��وختگی میشوند .وی اعالم کرد :جزئیات دقیق تر این حادثه توسط
کارشناسان اداره کار در دست بررسی است.

کشف بیش از یک کیلو هروئین در مخفیگاه قاچاقچی زن

رئی��س پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
از کش��ف یک کیلو و  ۲۰۰کیلوگرم مواد مخدر
از نوع هروئی��ن در مخفیگاه قاچاقچی زن خبر
داد.سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با میزان
اظهار داشت :ماموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه
با موادمخدر تهران بزرگ در ادامه اقدامات خود
در برخورد با معتادان متجاهر و خرده فروشان،

با شناسایی خانمی به هویت مشخص در زمینه
توزیع موادمخدر ،اقدام به شناس��ایی مخفیگاه
وی در شهرک کیانشهر کرده و ضمن هماهنگی
با مقام قضایی ،وی را در مخفیگاهش دس��تگیر
و در بازرس��ی از مخفیگاهش مقدار یک کیلو و
 ۲۰۰گ��رم هروئین در بس��ته بندیهای آماده
فروش کشف کردند.

کشفموتورسیکلت
سنگینقاچاق

قولنامه موتور ،سارق گردنبند را گیرانداخت

م��ردی ک��ه در مح��ل س��رقت قولنام��ه
موتورس��یکلتاش را جا گذاشته بود با اقدام به
موقع ماموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ بازداشت شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
روز ششم فروردین سال جاری بود که ساکنان
خیابان ش��ریعتی در ش��هرک ولیعصر تهران با
پلی��س تماس گرفتند و خبر از س��رقتی دادند
که در روز روش��ن سارق با کشیدن گردنبند از
گردن خانمی موجب ترس و وحش��ت وی شده
بود .با حضور پلیس در محل ،مالباخته که تازه به
هوش آمده بود مدعی ش��د از خرید به خانه باز
میگشتم که یک موتورسیکلت سوار با سرعت از
محل دور آمد و با یک دست گردنم را فشرد و با
دست دیگری گردنبندم
را کش��ید و متواری شد.
تالشه��ای پلی��س ب��ا
دس��تور بازپ��رس علی
وسیله ایردموسی از شعبه
پنجم دادسرای ناحیه ۳۴
تهران ب��ه جریان افتاد و
کارآگاهان پایگاه پنجم
آگاهی ته��ران بزرگ با
توجه به وج��ود برگهای

در محل متوجه شدند که سارق موتورسیکلت
اس��تفاده شده در س��ناریوی سرقتهایش را به
تازگی خریداری کرده و هنگام سرقت قولنامه را
نیز در محل جا گذاش��ته بود .با این توضیحات،
مام��وران وارد عم��ل ش��ده و س��ریعا متهم را
شناس��ایی و در مخفیگاهاش غافلگیر کردند؛ در
حالیکه متهم دیگر پرونده که از سارقان سابقهدار
بود همچنان متواری اس��ت .متهم زمانی که به
شعبه بازپرسی منتقل ش��د ،مدعی شد موتور
را به تازگی خریداری کرده اس��ت و برای اینکه
بتواند پول آن را بپردازد به پیشنهاد دوستش که
یک س��ارق سابقهدار بوده به این کار روی آورده
اس��ت .متهم همچنین مدعی ب��ود برای اینکه
بتواند طالی س��رقتی را
به ف��روش برس��اند ،آن
را ب��ه نام��زدش داده تا
وی با برداشتن قسمتی
از پوله��ا ،گردنبن��د را
به ف��روش برس��اند .در
انته��ا مته��م در اختیار
کارآگاه��ان اداره پنجم
آگاه��ی ته��ران بزرگ
قرار گرفت.
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مأم��وران انتظامی ته��ران بزرگ موفق به
کشف پنجدس��تگاه موتورسیکلت سنگین
قاچ��اق ب��ه ارزش بیش از ی��ک میلیارد
تومان شدند .س��رهنگ عباس مرادی در
گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران ،با اعالم
خبر کش��ف پنج دس��تگاه موتور سنگین
قاچاق در ش��مال پایتخت درباره جزئیات
این خبر اظهار ک��رد :در روزهای آخر هر
هفته ،برخی جوانان با موتورس��یکلتهای
س��نگین در اتوبانه��ای ش��مال ته��ران
و مناطق��ی مانند بل��وار ارت��ش و گردنه
قوچک لواس��ان تردد ک��رده و با حرکات
غیرمتع��ارف اق��دام ب��ه ایج��اد آلودگی
صوتی میکنن��د .س��رکالنتر یکم پلیس
پیش��گیری پایتخت ادام��ه داد :در همین
رابط��ه ،برخ��ورد با ای��ن افراد ب��ا رعایت
ضواب��ط و چارچ��وب مقررات در دس��تور
کار مأموران کالنتری 164قائم و کالنتری
165لواسانات قرار گرفته که در چند روز
اخیر (در اجرای ط��رح رعد )24مأموران
انتظام��ی موف��ق به توقیف پنج دس��تگاه
موتورس��یکلت س��نگین قاچاق ش��دند.
ب��ه گفت��ه وی ارزش موتورس��یکلتهای
کش��ف ش��ده بالغ بر یک میلیارد تومان
اس��ت و یکی از موتورسیکلتهای کشف
ش��ده با نصب تجهیزات پلیسی ،به شکل
و ش��مایل موتورس��یکلتهای پلی��س
راه��ور درآمده بود .م��رادی تصریح کرد:
موتورسیکلتی که شکل و شمایل پلیسی
داش��ت در یکی از کافیش��اپها نگهداری
میش��د و متهم این پرونده مدعی بود که
به عنوان دکور از آن استفاده میشد و این
ف��رد عالوه بر نگه��داری کاالی قاچاق ،از
پوشش وس��لیهنقلیه مأموران انتظامی نیز
سوءاستفاده کرده بود.

