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رئیــس پلیس فتــای تهران بزرگ نســبت به ارســال 
پیامک هایی با عنــوان »پرونده اغتشاشــات« به مردم 

هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سودجویان و کالهبرداران سایبری از هر 
فرصتی برای سوءاستفاده از شهروندان و کاربران فضای 
مجازی اقدام می کنند و در تازه ترین اقدام مجرمانه شان 
اقدام به ارسال پیامک هایی با کلیدواژه ناآرامی های اخیر 
در کشور شده اند. این افراد پیامکی را با این مضمون که 
»پرونده اغتشاشــات شما در لینک زیر« قابل دسترسی 
است برای شمار زیادی از شــهروندان ارسال کرده اند و 
طبیعی است در این شــرایط ارسال چنین پیامک هایی 
می تواند موجب نگرانی شــهروندان شده و آنان ترغیب 
شوند تا وارد لینک درج شــده در انتهای پیامک شوند. 
لمس لینک مذکــور موجب هدایت کاربران به صفحات 

جعلی و حاوی بدافزار می شود.
 صفحاتی که خطراتی همچون فیشــینگ، بدافزار و ... 
در آنها وجود دارد. این لینک ها یا کاربران را به صفحات 
جعلــی هدایت می کند که در چنیــن صورتی عمدتا از 
کاربران خواســته می شــود تا با پرداخت مبلغی اندک 
به پرونده خود دسترســی داشته باشند، کم بودن مبلغ 
مذکور باعث می شــود که کاربر نســبت به پرداخت آن 

اقدام کنند. 
در این شــرایط اطالعات حســاب بانکی کاربران کپی 
شــده و سودجویان نســبت به تخلیه موجودی حساب 

اقــدام می کننــد.در روش دیگر نیز ممکن اســت هیچ 
درخواستی برای برداشــت وجه وجود نداشته باشد، اما 
کاربــر به محض لمس لینک و ورود بــه آن در واقع به 
طور ناخواســته با آلوده شــدن گوشی تلفن همراه خود 
موافقت کرده و در این حالت تلفن همراه به بدافزارهایی 
آلوده می شود که به موجب آن افراد سودجو به اطالعات 
ذخیره شده در تلفن همراه دسترسی پیدا کرده و از این 

طریق از کاربران سوءاستفاده می کنند.
ســرهنگ داوود معظمی گــودرزی، رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ نیــز این موضوع را تایید کــرده و در این 
باره به ایسنا گفت: اخیرا پیامک های لینک دار با محتوای 
»پرونده اغتشاشات شــما در سایت زیر« برای برخی از 
شــهروندان ارسال شده  ودر زیر آن لینکی ناشناس قرار 
گرفته اســت. این پیام از ســوی مجرمان سایبری برای 

شهروندان ارسال شــده و جعلی است.وی افزود: در این 
روش از کالهبــرداری، کالهبــرداران با درســت کردن 
آدرس اینترنتی پیامکی با محتوای  »پرونده اغتشاشات 
شما در سایت زیر« برای شهروندان ارسال می کنند که 
در نهایت با ترغیب آنان هدف کالهبرداری قرار خواهند 

گرفت.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: لینک معرفی شــده 
در این پیامک هــا حاوی یک بدافزار اســت و مجرمان 
اینترنتی با این شــگرد مجرمانه، اطالعات کارت بانکی 
متقاضیــان را به ســرقت برده و با نقــص کردن حریم 
خصوصی شــهروندان و دسترسی به اطالعات شخصی، 
نســبت به برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی آن ها نیز 

اقدام می کنند.
معظمــی گودرزی با اشــاره به اینکه ارســال کنندگان 
لینک هــای جعلــی هدفی جز ســرقت اطالعات بانکی 
شــهروندان ندارند، اظهارکرد: پلیس فتا تاکید می کند 
هیچ  سازمان رســمی و حاکمیتی با شماره های شخصی 
برای شــهروندان پیامک ارسال نخواهد کرد. شهروندان 
قبل از اینکه لینکی را باز کنند لحظه ای صبر و در ادامه 
حتما محتوای آن را مطالعــه کنند که روی لینک های 
جعلــی تحت عنوان ســامانه ثبت ثنا، ســهام عدالت و 
هدفمندی یارانه ها و ... وارد نشــوند؛ که اگر شهروندان  
در این رابطه دقت داشته باشند حجم زیادی از پرونده ها 

کاهش پیدا می کند.

فــردی که از طریق عابر بانک ســرقت می 
کرد در اعترافات خود شگردش را لو داد.به 
گــزارش رکنا، در حیاط اداره پلیس آگاهی 
تهران چند پیرزن و پیرمرد ایستاده بودند؛ 
همه آنها از مرد میانسالی شکایت دارند که 
با ترفندی خاص پول هایشــان را به جیب 
زده اســت، ترفندی که ســارق 48 ســاله 
برای ســرقت به کار می برد، سوء استفاده از 

اطمینان مالباختگانش بود.
شگردت برای ســرقت ها چه بود؟ من 
شــکارچی پیرزن ها و پیرمردهــا بودم. در 
مقابل دســتگاه  خودپرداز یا ایســتگاه های 
اتوبوس می ایســتادم و افراد سالخورده ای را 

که می خواستند از دســتگاه های خودپرداز 
پــول دریافــت کنند شناســایی می کردم.  
به این بهانــه که برای برداشــت یا انتقال 
وجــه کمک تان کنــم، کارت بانکی آنها را 
می گرفتــم.  کارت را می گرفتم و رمز را هم 

می پرســیدم و به دروغ می گفتم دســتگاه 
مشکل دارد و در چشم برهم زدنی کارت آنها 
را بــا کارتی که از قبــل همراهم بود عوض 
می کــردم و به مالباخته هــا کارت دیگری 

می دادم.

کارت های ســرقتی چه می کردی؟  با 
از حســاب ها موجــودی می گرفتم و طبق 
موجودی از صرافی ها دالر و سکه خریداری 

می کردم یا وسیله خانه خرید می کردم.
از چند نفر ســرقت کردی؟ تعدادشان 

خیلی زیاد بود، فکر کنم بیش از 100 نفر.
و از این ســرقت ها چقدر گیرت آمد؟  

بیش از یک میلیارد تومان.

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهر تهران از عــدم جدیت برخی 
دســتگاه ها و وزارتخانه ها در این خصوص 
انتقاد کرد.قــدرت اهلل محمدی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره ورود آتش نشانی تهران به 
موضوع ایمن سازی بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی ناایمــن در پایتخت اظهارکرد: همه 
بازرسی شده  بیمارستان های شــهر تهران 
و مســائل ایمنی مرتبط به هر ســاختمان 
بررســی شــده اســت.مدیرعامل سازمان 

آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران با 
اشاره به صدور اخطار برای بیمارستان های 
ناایمن شــهر گفت: به همه بیمارستان های 
ناایمن در شهر تهران اخطارهای الزم را ارائه 
کردیم تا به موارد الزم برای ارتقا ایمنی در 
آنها رسیدگی شود.وی با تاکید بر همکاری 
وزارت بهداشت و درمان در خصوص ایمنی 
بیمارســتان ها گفت: اتفاق خوبی است که 

در میان وزارت خانه ها، وزارت بهداشــت به 
عنوان اولین وزارت خانه و حتی شخص خود 
وزیر به این موضــوع ورود کرده و حتی به 
چند ســاختمانی که از سوی آتش نشانی به 
عنوان نا ایمن شناســایی شده، نامه ارسال 

کرده است. 
در پــی ارســال ایــن نامه ها حتــی چند 
بیمارســتان تخلیه شدند و کار خوب پیش 

رفته اســت.محمدی با بیان اینکه ناایمنی 
عمدتا در میــان بیمارســتان های قدیمی 
مشاهده می شود افزود:  امیدوارم طی مدت 
یک سال آینده این مساله رفع شده و نسبت 
به ایمن ســازی بیمارســتان ها اقدام شود.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه از ســوی 
وزارت بهداشــت همکاری هــای الزم با ما 

انجام شده است، در پاســخ به اینکه کدام 
وزارتخانه ها همــکاری الزم را در خصوص 
ایمن ســازی  ســاختمان های نا ایمن شهر 
نداشــتند گفت: متاسفانه یکی از مشکالت 
ما در خصوص ســاختمان های دولتی است 
که شامل همه وزارتخانه ها می شود. وزارت 
بهداشــت با ما همــکاری کرده اســت اما 
دیگــر وزارتخانه ها آن جدیتی که باید را در 
همکاری با ما نداشتند و امیدوارم که به این 

موضوع بیشتر توجه کنند.

فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم از دستگیری 2 
اوباشگر سابقه دار با بیش از 100 گرم هروئین و چندین 
قبضه سالح سرد خبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ علی 
زنگنه گفت: به دنبال ایجاد رعب و وحشــت، اخالل در 
نظم و امنیت عمومی و قدرت نمایی با ســالح ســرد و 
خرید و فروش مواد مخدر توســط دو نفر از مخالن نظم 
و امنیــت، بالفاصله پیگیری و رســیدگی به موضوع در 

دستورکار ماموران پلیس قرارگرفت و ماموران کالنتری 
12 نصیرشهر اقدامات خود را برای شناسایی و بازداشت 
متهمان را آغاز کردند.وی با بیان اینکه با انجام اقدامات 
پلیسی متهمان در مخفیگاهشــان مورد شناسایی قرار 
گرفتنــد، گفت:  هماهنگــی الزم با مقــام قضایی برای 

دســتگیری این افراد انجام شده و ماموران با انجام یک 
عملیات ویژه و ضربتی این دو شرور را دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند.فرمانده انتظامی شهرستان رباط 
کریم با اشــاره به انجام بازجویی از متهمان و بررســی 
سوابق آنان گفت:  متهمان دارای سابقه شرارت و فروش 

مواد مخدر بودند و تحــت بازجویی نیز قرار گرفتند که 
با توجه به اینکه از مخفیگاه آنان چند قبضه سالح سرد 
و 104 گرم هروئین در 1۵ بســته آماده فروش کشف و 
ضبط شــده بود، به ناچار به جرم خــود اعتراف کردند.

ســرهنگ زنگنه افزود:  برای این اوباش دســتگیر شده 
پرونده ای تشکیل شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به 

جرم روانه دادسرا شدند.

زن معتاد که با رهاکردن مرد معلول در اتاقک باغی باعث 
مرگ او براثر گرسنگی و تشنگی شــده بود، به زودی در 
دادگاه به اتهام قتل محاکمه می شــود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، رســیدگی به این پرونده از زمســتان 
سال گذشــته و با گزارش ناپدیدشدن مرد ۳۳ساله ای به 
نام رامین آغاز شد. مادر رامین با مراجعه به پلیس گفت: 
»پسرم به طور مادرزادی معلول است و پا ندارد. او هر روز با 
ویلچر به میدان شوش می رفت و آنجا دستفروشی می کرد. 
چند روزی است که از او خبر ندارم و گوشی تلفن همراهش 
خاموش است. می ترسم بالیی سر او آمده باشد.پس از این 

شــکایت تحقیقات آغاز شــد، اما ردی از رامین به دست 
نیامد. پس از 10روز، مردی در تماس با پلیس شهرری از 
کشف جسد مرد معلولی در اتاقک باغش خبر داد.پس از 
حضور مامــوران در باغ، صاحب آنجا گفت: چند ماه قبل 
با زن بی پناهی به نام نوشــین آشنا شدم. دلم به حالش 
سوخت و به او اجازه دادم در اتاقک باغ زندگی کند. امروز 
به باغ آمدم که متوجه بوی تعفن شده و در بررسی اینجا 
با جســد مردی بدون پا در اتاقک رو به رو شدم. از نوشین 

هم خبری نبود.با بررســی جســد و پرونده های فقدانی، 
هویت او که همان رامین بود شناســایی شد. کارشناسان 
پزشــکی قانونی هم اعالم کردند علت مرگ گرســنگی و 
تشــنگی بوده و چند روزی از مرگ او می گذرد. ماموران، 
ردیابی نوشین را برای رازگشایی از این جنایت آغاز کرده 
و از طریق سیمکارت مقتول توانستند او را دستگیر کنند.
نوشین در جریان تحقیقات گفت: مدت هاست معتادم و به 
تنهایی در اتاقک نگهبانــی باغ زندگی می کردم. یک روز 

برای خرید موادمخدر به میدان شــوش رفته بودم که با 
رامین رو به رو شــدم. از من خواست برایش چای بخرم. با 
او صحبت کردم و آشــنا شدیم. هوا بارانی بود و دربستی 
گرفتم و او را به اتاقک بردم. در آنجا وسوسه شدم گوشی 
تلفن همراهش را ســرقت کنم. با برداشتن گوشی او را در 
اتاقک رها کرده و رفتم. فکر نمی کردم این کار من باعث 
مرگ او شود.با درخواست قصاص مادر مقتول برای نوشین 
کیفرخواســت صادر و پرونده اش به شــعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران ارسال شد. زن معتاد به زودی 

در دادگاه از خود دفاع می کند.

پلیس هشدار داد

کالهبرداری با پیامک »پرونده اغتشاشات«

بازداشت شکارچی پیرزن ها و پیرمردها در تهران 

اخطار آتش نشانی به بیمارستان های ناایمن تهران

بازداشت 2 شرور وحشت آور در رباط کریم

کشتن مرد معلول با گرسنگی و تشنگی

حمله بی رحم ترین سارقان مسلح تهران به  صرافی ها 
باند ســرقت مســلحانه از صرافی ها متالشی شــد.به گزارش رکنا، اعضای 
باند سرقت مســلحانه که اقدام به ســرقت از 2 صرافی در خیابان شریعتی 
و کریمخــان تهران کرده بودند به دام قانون افتادند.این در حالی اســت که 
این افراد یک تاجر فرآورده های نفتی را نیز به قصد ســرقت و اخاذی ربوده 
بودند.ارزش ارز سرقتی این باند ۳0 میلیارد تومان گزارش شده است.یکی از 
متهمان این پرونده در توضیح این خبر گفت: من اعتیاد دارم و سردسته باند 
من را وسوسه کرد که قبول کردم در اجرای نقشه سرقت مسلحانه از صرافی 
همراه آنها باشم.در مورد ربودن تاجر هم به من گفت که با او مشکل ناموسی 

دارد.می گفت این مرد عکس همسر و فرزندان من را پخش کرده است.

تصادف مرگبار تریلی و پژو در اتوبان تهران - ساوه
معــاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هــالل احمر از جانباختن 
یک تن در پی تصادف در اتوبان تهران-ســاوه خبر داد.مرتضی مرادی پور در 
گفت وگو با ایســنا، درباره این حادثه رانندگی گفت:  در ساعت ۷:20 دیروز، 
وقوع حادثه تصادف میان یک دســتگاه خودرو سواری و یک دستگاه خودرو 
ســنگین در اتوبان تهران به ســاوه، به سامانه 112 ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اطالع داده شد که در پی آن امدادگران و نجاتگران این 
ســازمان برای نجات جان حادثه دیدگان به محل اعزام شدند.وی ادامه داد: 
امدادگران این جمعیت با حضور در محل حادثه واقع در اتوبان تهران-ساوه 
جاده اختر آباد، مشــاهده کردند که یک دستگاه تریلی به دالیل نامشخصی 
با یک دستگاه خودرو ســواری پژو 40۵ برخورد کرده است.معاون عملیات 
ســازمان امداد و نجات اظهار کرد: امدادگران ضمن ایمن سازی محل حادثه 
به ســرعت برای رهاسازی و نجات حادثه دیدگان دست به کار شدند. چهار 
نفر در پی این تصادف دچار حادثه شــده بودند که نسبت به امدادرسانی به 
آن ها اقدام شد. از این میان دو نفر دچار مصدومیت بیشتری شده بودند که 
نسبت به انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام شد و متاسفانه یک تن نیز جان 
خود را از دســت داد.معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر درباره علت اولیه وقوع این حادثه اظهار کرد:  چرایی وقوع این تصادف 
از سوی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و پس از نتیجه گیری 

اعالم خواهد شد.

فروش سکه های تقلبی در جویبار
معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران از دستگیری 
فروشنده سکه های تقلبی در شهرستان جویبار خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل 
از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید جعفر ساداتی در تشریح این خبر اظهار 
داشت: ماموران انتظامی شهرستان جویبار با اطالع از اینکه فردی غیربومی 
به همراه همدستش در سطح آن شهرستان اقدام به فروش سکه های تقلبی 
می کنند، موضوع دستگیری آنان را در دستور کار خود قرار دادند.وی با بیان 
اینکه ماموران پلیس آگاهی و کالنتری 11 شهرستان جویبار یکی از متهمان 
را در داخل طالفروشی، حین فروش سکه های تقلبی دستگیر کردند، اظهار 
کرد: طی بازرســی از کیف همراه متهم، ۳۳ عدد ســکه های پارســیان یک 
گرمــی با مارک های مختلف تقلبی کشــف شــد.معاون فرهنگی اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان مازندران در ادامه بیان داشــت: در تحقیقات به 
عمل آمده مشخص شــد، متهمان از شهرستان آستارا وارد مازندران شده و 
اقدام به فروش ســکه های تقلبی در شهرهای بابلسر، بهمنمیر، بابل، جویبار، 
کوهیخیل، سیمرغ و قائمشهر کردند.سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه متهم 
دارای 11فقره ســابقه کیفری می باشد و یکی از متهمان که در طالفروشی 
دیگری حضور داشــت از صحنه متواری شــد، خاطر نشان کرد: تالش برای 
شناسایی همدســتش ادامه دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

کشف محموله میلیاردی کاالی قاچاق 
در بندر هندیجان

فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف یک شناور باری و کشف محموله 
قاچاق در آب های شمال خلیج فارس خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
ســردار لطفعلی پاکباز در تشریح این خبر، بیان داشت: روز گذشته ماموران 
پایگاه دریابانی ماهشــهر در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل 
شناورهای عبوری در آب های ســاحلی شمال خلیج فارس یک شناور باری 
حامل کاالی قاچاق که به سمت بندر هندیجان در حرکت بود را شناسایی و 
متوقف کردند.فرمانده مرزبانی استان خوزستان افزود: ماموران در بازرسی از 
شناور توقیف شده؛ ۳0 دستگاه یخچال ساید، 2۵ دستگاه ماشین لباسشویی، 
۳0 دســتگاه ماشین ظرفشویی و ۳0 دستگاه ماکروفر را کشف کردند.سردار 
پاکباز با اشــاره به ضــرر و زیان ورود کاالی قاچاق به کشــور، تصریح کرد: 
کارشناســان ارزش کاالهای کشف شــده را بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد 
کردند که پس از تشــکیل پرونده اولیه برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 
قضائی تحویل داده شــدند.وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و مخالن اقتصاد 
داخلی کشــور بدانند مرزبانان خوزستان با اشــرافیت اطالعاتی کوچکترین 
تحــرکات را در نوار مرزی خشــکی و آبی زیر نظرگرفتــه و با هرگونه اقدام 

سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

درگیری مسلحانه مرزبانان با قاچاقچیان مواد مخدر 
در مرز زابل

جانشــین مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه و کشف 
بیــش از ۳۹0 کیلوگرم موادمخدر در شهرســتان زابل خبــر داد.به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ »جواد رفیعی« در تشــریح این خبر گفت: 
در راســتای تشــدید مبارزه با قاچاق موادمخدر، مرزداران هنگ مرزی زابل 
با اشــراف اطالعاتی و به کارگیری تجهیــزات الکترونیکی و اپتیکی، از قصد 
قاچاقچیان موادمخدر برای انتقال محموله خود به صورت کولبری به داخل 
کشــور مطلع و بالفاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، به تشدید پوشش نوار 

مرزی پرداختند.
جانشــین مرزبانی استان سیستان و بلوچســتان در ادامه افزود: سوداگران 
مــرگ زمانی کــه خود را در کمیــن و محاصره مرزداران دیدند شــروع به 
تیراندازی به ســمت مأموران کردند که در نهایت پس از ســاعتی درگیری 
مســلحانه ســنگین، با توجه به اتخاذ تاکتیک های عملیاتی مناسب و حجم 
آتش مأمورین، قاچاقچیان مسلح که عرصه را بر خود تنگ می دیدند با برجا 
گذاشتن محموله موادمخدر از محل متواری و مرزداران غیور موفق شدند در 
این عملیات مقدار 2۶۷ کیلوگرم مواد مخدر شیشــه، ۳۷ کیلوگرم تریاک و 

۹2 کیلو گرم مرفین، جمعا ۳۹۶ کیلوگرم انواع مواد افیونی را کشف کنند.

دستگیری دزد گوشی بیماران بستری در بیمارستان
یک زن که با ورود به محدوده یک بیمارســتان گوشــی همــراه بیماران را 
سرقت می کرد، هنگام دزدی به دام افتاد.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
بیان کرد: به دنبال شــکایت تعدادی از بیماران و کادر پزشــکی یک واحد 
بیمارستانی در شهر کرمان مبنی بر مفقود شدن تلفن همراه آنان، نیرو های 
کالنتری دانشجو بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. سرهنگ مهدی 
پورامینایی ادامه داد: با حضور ماموران در محل وقوع سرقت و انجام اقدامات 
اطالعاتی مشــخص شد، یک زن هر روز با پوشــیدن ماسک ضمن ورود به 
بیمارســتان به سرقت گوشــی همراه بیماران و همراهان آنان اقدام می کند 
که در این زمینه ماموران پس از شناسایی چهره این متهم و استقرار نیروی 
نامحســوس در اطراف بیمارستان، به این سارق در بیمارستان هنگام سرقت 

دستبند زدند.
وی با اشــاره به این که این متهم در بازجویی ها به پنج فقره سرقت گوشی 
تلفــن همراه از بیماران اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشــکیل پرونده به 

مرجع قضایی تحویل شد.

بازداشت مرد وحشت آور برای زنان حسن آباد 
یک ســارق به عنف طالجات خانم ها در محدوده حسن آباد دستگیر شد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری 
سارق به عنف محدوده حســن آباد که با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت 
طالجــات خانم ها می کرد، با اقدامات فنی و تخصصــی تیم عملیات پلیس 
آگاهی شهرری اخبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم 2میلیارد ریال 
طالی مسروقه کشف گردید که پس از اخذ شکایت از مالباختگان و تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

اخبار کوتاه

جوانی که با ضربات وحشتناک قمه، نوجوان 1۷ ساله ای 
را مقابل دوربین مداربسته به قتل رسانده بود، مدعی شد 
قبل از وقوع قتل با مقتول درگیر شــده است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، این حادثه وحشتناک اول خرداد 
گذشــته در خیابان اندیشــه ۷ منطقه قاسم آباد مشهد 
هنگامی رخ داد که نوجوان 1۷ ســاله ای برای خرید وارد 
مغازه خواربارفروشی )سوپرمارکت( شد، اما هنوز لحظاتی 
بیشتر از حضور وی نگذشــته بود که ناگهان جوانی 2۳ 
ســاله با مو های تراشیده وارد فروشــگاه شد و در حالی 
که نگاهش را به نگاه مشــتری نوجوان دوخته بود، قمه 
وحشــتناکی را بیرون کشید و درگیری همراه با فحاشی 
و توهین آغاز شــد.طولی نکشید که ضربه هولناکی شکم 
نوجوان مذکور را شکافت و خون زیادی بر سنگفرش های 
فروشگاه ریخت. لحظاتی بعد با فرار ضارب از محل، مراتب 
به نیرو های انتظامی اعالم شــد و مصــدوم حادثه نیز به 

مرکز درمانی انتقال یافت، اما تالش ها برای نجات وی به 
نتیجه نرسید و این نوجوان 1۷ ساله بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت قمه جان ســپرد.به دنبال گزارش این ماجرا به 
قاضی ویژه قتل عمد، بالفاصله قاضی دکتر صادق صفری 
عازم بیمارســتان شــد و به تحقیق در این باره پرداخت. 
با مشخص شــدن هویت مقتول که »محمدرضا-ظ« نام 
داشــت، دامنه تحقیقات به خواربار فروشی رسید و بدین 
ترتیب گروهی از کارآگاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراســان رضوی نیز در کنار مقام قضایــی قرار گرفتند 
و به ردیابی اطالعاتی پرداختند. از ســوی دیگر بررســی 
دوربین های مداربسته خواربارفروشی نشان داد که جوان 
1۷ ساله نیز بعد از هجوم جوان 2۳ ساله، چاقویی را بیرون 
آورده و مهاجم را زخمی کرده اســت.این گونه بود که بی 

درنگ قاضی صفری دستور داد تا مشخصات قاتل به همه 
مراکز درمانی گزارش شــود چرا که او یقین داشت شدت 
جراحات متهم به قتل به حدی اســت که احتمال حضور 
او در مراکــز درمانی وجود دارد. هنوز مدت زیادی از این 
ماجرا نگذشــته بود که مشخص شد جوانی با مشخصات 
اعالمی از سوی کارآگاهان، در بیمارستان طالقانی بستری 
شده است و تحت مداوا قرار دارد. به همین دلیل گروهی 
از کارآگاهان عازم بیمارســتان شــدند و با تایید هویت 
متهم به قتل، او را زیر نظر گرفتند.جنایت مقابل دوربین 
مداربسته! جوان 2۳ ساله ای که با ضربات وحشتناک قمه، 
نوجوان 1۷ ســاله ای را مقابل دوربین مداربسته یکی از 
خواربارفروشی های مشــهد به قتل رسانده بود، در حالی 
صحنــه جنایت را بازســازی کرد که مدعــی بود قبل از 

وقوع قتل نیز با وی )مقتول( درگیر شــده بود. این حادثه 
وحشتناک اول خرداد گذشته در خیابان اندیشه ۷ منطقه 
قاسم آباد مشهد هنگامی رخ داد که نوجوان 1۷ ساله ای 
برای خرید وارد مغازه خواربارفروشی )سوپرمارکت( شد، 
اما هنوز لحظاتی بیشــتر از حضور وی نگذشــته بود که 
ناگهان جوانی 2۳ ســاله با مو های تراشیده وارد فروشگاه 
شــد و در حالی که نگاهش را به نگاه مشــتری نوجوان 
دوخته بود، قمه وحشــتناکی را بیرون کشید و درگیری 
همراه با فحاشی و توهین آغاز شد. طولی نکشید که ضربه 
هولناکی شکم نوجوان مذکور را شکافت و خون زیادی بر 
سنگفرش های فروشگاه ریخت. لحظاتی بعد با فرار ضارب 
از محل، مراتب به نیرو های انتظامی اعالم شــد و مصدوم 
حادثه نیز به مرکز درمانی انتقال یافت، اما تالش ها برای 
نجات وی به نتیجه نرســید و این نوجوان 1۷ ساله بر اثر 

عوارض ناشی از اصابت قمه جان سپرد.

جنایت مقابل دوربین مداربسته

2 پیشکســوت فوتبال استقالل و تیم ملی برای شکایت 
از دزدی سنگین در کمپ ترک اعتیاد به پلیس مراجعه 
کردند.به گزارش رکنا، در میان شــاکی هایی که به اداره 
آگاهی آمده بودند دو پیشکســوت فوتبــال به نام های 
محســن تهرانی، دروازه بان و جعفر مختاری فر، بازیکن 
ســابق و نامدار اســتقالل و تیم ملی کشــور نیز دیده 
می شــدند. آنها از سه سال قبل به مددجویان یک کمپ 
ترک اعتیــاد در تهران کمک می کردند اما آخرین باری 
که به کمپ سرزدند حادثه ای برای آنها رخ داد که حدود 
24 ســاعت بیهوش بودند و تا یــک قدمی مرگ رفتند.

محسن تهرانی در این رابطه گفت: دوستم مسئول کمپ 
بود و ما هم ســه سالی می شد که به کمپ سر می زدیم 
و به مددجویان کمک می کردیم تا اعتیادشــان را ترک 
کنند. یک روز با جعفــر مختاری فر در کمپ بودیم که 
یکی از مددجویان برایمان شــربت آورد و ما دیدیم که 
پودری را داخل شــربت ریخت امــا توجهی نکردیم اما 
وقتی شــربت را خوردیم بیهوش شــدیم و فردا ظهر در 
همان کمپ به هوش آمدیم. سارقان گوشی تلفن همراه، 

گردنبند طال، دستبند یادگاری ناصر حجازی که به من 
هدیه داده بود، 12 میلیون تومان پول از کارت عابر بانکم 
را به سرقت برده بودند، البته خیلی زود سارقان دستگیر 
شــدند و دســتبند یادگاری ناصر حجــازی هم به من 
برگردانده شد.با شــکایت پیشکسوتان فوتبال، مأموران 
پلیس وارد عمل شــده و تحقیقات نشان می داد سه نفر 
از افرادی که در کمپ بستری بودند این سرقت را انجام 
داده اند. بدین ترتیب ســارقان شناســایی شده و به دام 

پلیس افتادند؛ یکی از آنها که 2۹ ســال سن دارد درباره 
این ســرقت گفت: آن روز رئیس کمپ نبود و جانشین 
کمپ که از خودمان بود پیشــنهاد ســرقت داد. اموال 
سرقتی را تقسیم کردیم و می خواستیم آنها را بفروشیم 
اما فرصت نکردیم. چند ســال اســت که اعتیاد داری؟ 
مــن 2۹ ســال دارم و نصف عمرم را یــا در کمپ بودم 
یا در زندان. می دانســتی دستبندی که سرقت می کنی 
یادگاری ناصر حجازی اســت؟ کسانی که از آنها سرقت 
کردیم بارها به کمپ آمده بودند و در صحبت هایشان این 

موضوع را شنیده بودیم.

سرقت دستبند یادگاری ناصر حجازی از 2 پیشکسوت فوتبال 

فردی کــه از خانه فامیل خود ســرقت کــرده بدود در 
اعترافات خود از اختالف بر ســر ارث و میراث حرف زد. 
به گزارش رکنا، 28 ســال دارد، هیچ ســابقه کیفری در 
پرونده اش نیســت و شــغلش قصابی است، اما یک کینه 

قدیمی باعث شد که یک شبه خالفکار شود.
چرا از خانه دایی ات سرقت کردی؟ سهم ارث مادرم 
را نمی داد، با دایی ام اختالف داشــتم من هم وقتی دیدم 

نمی توانم ارث مادرم را بگیرم تصمیم گرفتم برای وصول 
این پول دســت به ســرقت بزنم. چند روز قبل از اینکه 
ســرقت کنم، به خانه دایی ام رفتم و زمانی که حواسش 
نبود، دســته کلید خانه را برداشتم. به بهانه اینکه از سر 
کوچه خرید کنم از خانه خارج شدم و همان لحظه کلید 

یدک از روی دســته کلید های خانه دایی ام ساختم. شبی 
که می دانستم خانه نیست به همراه دوستم وارد خانه اش 
شــدیم و طال و دالر و وســایل با ارزش را سرقت کردیم. 

دایی ام مدعی است که 2 میلیارد تومان سرقت کردم.
ســهم مادرت چقدر بود؟ یک خانه ویالیی در اطراف 

میدان خراســان که به مادرم یک و نیــم میلیارد تومان 
می رسید، اما دایی ام می گفت سهم مادرم از این ارث 200 

میلیون تومان است.
چطور دستگیر شــدی؟ ما با کلید وارد شده بودیم و 
مشخص بود که سرقت را شخصی آشنا مرتکب شده است. 
در تحقیقات انگشت اتهام به سمت من گرفته شد به این 
دلیل که با دایی ام اختالف داشتم و درنهایت هم لو رفتم.

جوان قصاب انتقامش را از دایی گرفت و یک شبه پولدار شد 

فرمانده انتظامی بم با اشاره به دستگیری عامالن قتل های 
رخ داده در دو نــزاع خیابانــی اخیر این شهرســتان، بر 
خویشتن داری و کنترل خشم تاکید کرد.سرهنگ یوسف 
ســلیمانی امــروز دوم آذرماه دراین بــاره گفت: در نزاع 
صورت گرفته در دو نقطه از شهرســتان بم طی یک ماه 
اخیر که منجر به ضربه به سر و به کما رفتن دو نفر شد، 
این افراد با وجود تالش های صورت گرفته در بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان، جان خود را از دست دادند.وی 
با توجه به دســتگیری عامالن هر دو نزاع منجر به قتل 
یادآور شــد: متاسفانه دعواهای ســاده و خیابانی و عدم 

کنترل خشــم در این حوادث باعث داغدار شدن چندین 
خانواده شد. سلیمانی در بررسی شرایط ایجاد این حوادث 
جبران ناپذیــر تصریح کرد: جان هر انســان بزرگترین 
موهبتی اســت که خداوند در اختیار او قرار داده از این 
رو آســیب به آن و یا گرفتن آن در قرآن و احادیث مورد 
مذمت و نکوهش قــرار گرفته، چرا که یک لحظه غفلت 
و عــدم کنترل رفتار در لحظات خشــم و عصبانیت یک 
عمر پشیمانی را به بار می آورد. فرمانده انتظامی بم بیان 
کرد: در همین رابطه باید گفت ارائه آموزش مهارت های 
زندگی و اجتماعی نظیر کنترل خشم، افزایش اعتماد به 

نفس، ســعه صدر و قدرت حل مسئله و تصمیم گیری، 
توسط کارشناســان انتظامی و اجتماعی در کاهش این 
مولفه و دیگر جرایم و آسیب ها نقش داشته و بسیار مورد 
تاکید اســت.وی افزود: توصیه می شــود با دوراندیشی و 
سعه صدر با مشکالت و اختالفات روبه رو و مسائل را به 
روش های مسالمت آمیز و از طریق مجاری قانونی حل و 
فصل کنیم تا هیچ گاه شــاهد فقدان عضوی از جامعه و 
داغدار شدن خانواده ای به سبب مسائل ناخواسته ناشی 
از هر نوع تنش و درگیری نباشیم.به گزارش ایسنا، در پی 
بروز دو مورد نزاع و درگیری خیابانی در آبان ماه امســال 

در شهرستان بم دو نفر مصدوم شده که متاسفانه هر دو 
نفر جان خود را از دســت دادند و دو نفر قاتل که در این 
دو نزاع متفاوت دخیل بودند، در روزهای اخیر دســتگیر 

شده و به قتل اعتراف کرده اند.

عامالن قتل های خیابانی بم دستگیر شدند


