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حادثه ها

سارقان آسانسورها دستگیر شدند
شرق: سارقان ســابقه دار آسانسورهای شرق  �

تهــران بعــد از دســتگیری به ۱۴ فقره ســرقت 
اعتــراف کردند. ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ری گفت: پس از 
رصــد میدانی و تحقیقات پلیســی، تیم عملیات 
کالنتری شــهرری، هویت و محل اختفای سارق 
آسانسورهای شــرق تهران در محدوده شهرری، 

شناسایی شد.
جلیلیــان افزود: پــس از هماهنگی با مرجع 
قضائی، تیم عملیات کالنتری شــهرری در محل 
اختفای ســارق، حضور یافته و طی یک عملیات 
منســجم، متهم را دستگیر کردند و طی بازدید از 
این محل یک عدد درایو آسانســور کشف شد که 
برای بررســی بیشــتر به کالنتری شهرری منتقل 
شد. وی اظهار کرد: تحقیقات پلیس در اینجا به 
پایان نرســید و پس از انجام بررسی ها و اقدامات 
فنــی، همدســت متهــم در محــدوده بومهن 
شناســایی و دستگیر شــد. متهمان ســابقه دار 
در مجموع به ۱۴ فقره سرقت انواع آسانسور در 

محدوده شرق تهران و شهرری اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری با اشــاره به 
اینکــه مالباختگان در این خصوص شناســایی و 
به کالنتری دعوت شــدند، گفت: پس از شکایت 
مالباختگان از ســارقان و تکمیل پرونده، متهمان 

به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سرقت  از  ۷۰۰ حساب بانکی
فــردی کــه بــا ارســال پیامک هــای حاوی  �

لینک های آلوده از ۷۰۰ حساب بانکی شهروندان 
سرقت کرده بود، دستگیر شد.

ســرهنگ مرتضی جوکار، جانشــین فرمانده 
انتظامی استان سیســتان و بلوچستان در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در پی ارسال تعدادی پرونده 
از استان های مختلف کشور مبنی بر اینکه فردی 
ناشناس با استفاده از شیوه های مختلف جعلی 
و مجرمانــه همچون شــگردهایی تحت عنوان 
ســامانه ســهام عدالت، ســامانه ثنــا و... اقدام 
به برداشــت غیرمجاز از حســاب مــردم کرده، 
رســیدگی به موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: 
بــا توجه به ســرنخ های به دســت آمده مبنی بر 
حضور متهم مورد نظر در این استان، کارشناسان 
پلیــس فتای سیســتان و بلوچســتان بالفاصله 
اقدامات تخصصی خود را آغــاز کردند و موفق 
شــدند رد پای مجرم را شناســایی و به هویت او

 دست پیدا کنند. 
اســتان سیستان  انتظامی  فرمانده  جانشــین 
و بلوچســتان ادامــه داد: در نهایــت پرونــده 
وارد مرحله عملیاتی شــد و ایــن مجرم پس از 
هماهنگی قضائی در مخفیگاه خود دســتگیر و 
به همراه تجهیــزات الکترونیکی بــه پلیس فتا 
منتقل شــد. ســرهنگ جوکار با اشــاره به اینکه 
در بازرســی از محــل متهم تعــدادی تجهیزات 
هوشمند، ســیم کارت فعال دارای هویت جعلی 
و چندین کارت بانکی کشــف و ضبط شده است، 
تصریح کرد: ۷۰۰ حســاب بانکی که فرد مجرم از 
آنها اقدام به کالهبرداری کرده نیز مورد شناسایی 
قــرار گرفته و تاکنون ۳۰ نفر از شــکات اقدام به 

طرح شکایت کرده اند.
ایــن مقام انتظامی بیان کرد: متهم با ارســال 
پیامک حاوی لینک آلوده تحت عناوین مختلف، 
به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد اقدام 

می کرد.

رخداد

دستگیری  موبایل قاپ  حین  سرقت
شرق: سارق موبایل قاپ سابقه دار حین سرقت به  �

دام افتاد. به دنبــال وقوع چند فقره موبایل قاپی در 
محدوده خیابان رجائی رسیدگی به موضوع و تالش 
برای دســتگیری سارق در دســتور کار تیم عملیات 
کالنتری ۱۶۸ ســیزده آبان قرار گرفــت. مأموران با 
انجام اقدامــات اطالعاتی و تحت نظرگرفتن مناطق 
جرم خیز، ســارق را در حین سرقت موبایل مشاهده 
کردنــد. این فرد به محض رؤیــت پلیس قصد فرار 
داشــت اما خیلی ســریع دســتگیر شــد. متهم که 
دارای چند فقره ســابقه سرقت است، در تحقیقات 
و بازجویی های به عمل آمده به سه فقره موبایل قاپی 
در این خیابان و محله ســیزده آبان اعتراف کرد. در 
ادامه ســه مالباخته در این خصوص شناسایی و به 
کالنتری دعوت شــدند و متهم بــه مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

دستگیری  سارق  گل های  زینتی
شــرق: ســرکالنتر دوم پلیــس پیشــگیری، از  �

دســتگیری ســارقی کــه گل هــای زینتــی باغچه 
ســاختمان ها را ســرقت می کرد، خبر داد. سرهنگ 
ضرغام آذین اظهار کرد: بــه دنبال وقوع چند فقره 
ســرقت گل و درختچه هــای زینتــی از باغچه های 
جلوی در منازل در محله مرزداران پیگیری این مورد 
در دســتور کار تیم عملیاتی کالنتری ۱۳۹ مرزداران 
قرار گرفت. وی افزود: عوامل عملیات کالنتری ۱۳۹ 
مرزداران با بررسی دوربین های مداربسته محل های 
سرقت متوجه شــدند سارق برای اینکه کمتر جلب 
توجــه کند با خــودروی برلیانس ســفیدرنگ برای 
سرقت به محل مراجعه می کند. این مقام انتظامی 
افزود: با توجه به شناســایی هویت و محل اختفای 
متهم در محله گلبرگ تهــران پس از صدور مجوز 
قضائی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی 
دســتگیر کردند و در محل اختفــای متهم صد گل 
و درختچه زینتی سرقتی کشف شــد. آذین با اشاره 
به سوابق ســرقت و تحمل حبس توسط متهم به 
مدت چهار سال، عنوان کرد: متهم گل های مسروقه 
را در شرق تهران به صورت دست فروشی به فروش 
می رســاند که ارزش گل های مســروقه ۵۰ میلیون 
تومان برآورد شده است و تاکنون پنج نفر از شاکیان 
شناسایی و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی ارجاع داده شده است.

شهادت  افسر  پلیس  در  درگیری
 با  اشرار

یک افســر پلیس در اســتان خراسان رضوی که  �
روز جمعه گذشــته در جریان درگیری با دو شــرور 
در حاشــیه شهر مشهد با ضربه چاقو مضروب شده 
بود، صبح دیروز به شــهادت رســید. سردار سرتیپ 
محمدکاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
توضیح داد: ســتوان دوم «احسان پای خسته» افسر 
یگان ویــژه خراســان رضوی که ظهــر روز جمعه 
گذشته در جمعه بازار حاشــیه شهر مشهد، هنگام 
انجــام وظیفــه و برای بررســی مدارک دو شــرور 
موتورسوار وارد عمل شــده و به ضرب چاقوی این 
افراد مجروح شــده بود، بامداد دیروز در بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد دعوت حق را لبیک گفت 
و به فیــض عظیم شــهادت نائل آمــد. وی افزود: 
دستورات ویژه برای شناســایی و دستگیری عامالن 
این اقدام شــرورانه صادر شــده و پلیس با بررسی 
ســرنخ های به دســت آمده و اقدام هــای اطالعاتی 
به پیگیــری پرونده پرداخته اســت. ســردار تقوی 
خاطرنشان کرد: یکی از متهمان این پرونده دستگیر 

شده و تحقیقات گسترده در این زمینه ادامه دارد.

شــرق: نامادری ای که متهم است با خوراندن متادون به یک کودک باعث 
مرگ او شــده اســت، در دفاعیات خود مدعی شد قتل کار او نبوده و چون 

نامادری است، به او اتهام وارد شده است.
به گزارش خبرنگار ما، این زن در جلسه دادگاه مدعی شد قبال تحت تأثیر 
القائاتی به قتل اعتراف کرده و آنچه در دادسرا گفته است، درست نیست. 
براســاس کیفرخواست صادرشده یک سال و نیم قبل کودک پنج ساله ای به 
نام سینا به بیمارســتان منتقل شد و درحالی که بیهوش بود، مورد معاینه 
قرار گرفت. زنی که این کودک را به بیمارســتان رسانده بود، گفت نمی داند 

به چه دلیل او دچار بیهوشی شده است.
ســاعاتی بعد ســینا جانش را از دســت داد و پرونده با موضوع مرگ 
مشــکوک تشکیل شد. بررســی های پزشکی قانونی نشــان داد سینا بر اثر 
مصرف متــادون جانش را از دســت داده اســت. به این ترتیب تحقیقات 
آغاز شــد و سمیرا نامادری ســینا مورد بازجویی قرار گرفت؛ اما مدعی شد 
نمی داند چه اتفاقی افتاده است. در این میان مادر سینا علیه سمیرا شکایتی 
را مطرح کرد و گفت قصد سمیرا کشتن فرزندش بوده و برای او درخواست 
مجازات کرد. در نهایت ســمیرا بازداشت شــد. او گفت: من اتهام را قبول 

ندارم و مرتکب قتل نشده ام.
سمیرا در بازجویی های بعدی اعتراف کرد متادون خریداری کرده و برای 
خودکشی خودش در نوشابه ریخته بود و سینا به اشتباه نوشیدنی را خورده 
و جانش را از دســت داده است. با توجه به اعترافات این زن کیفرخواست 
قتل عمدی علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد. در 
جلسه رســیدگی به این پرونده که در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شد، بعد از اینکه کیفرخواســت علیه سمیرا خوانده شد، مادر سینا 
علیه او شــکایت کرد و مدعی شــد او مرتکب قتل عمدی فرزندش شده و 
درخواست قصاص کرد. سپس پدر سینا در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من 
معتقدم ســمیرا به عمد کاری نکرده اســت. من با سمیرا زندگی کرده ام و 
می دانم زن مهربانی اســت. او به بچه ها خیلی رسیدگی می کرد. او قدرت 
این را که به کســی به عمد آســیب بزند، ندارد. تأکید می کنم من با این زن 
زندگی کرده ام و باور دارم به عمد کاری نکرده است. من نمی گویم به بچه 

من متادون نداده است؛ اما قطعا می گویم به عمد این کار را نکرده است.
در ادامه ســمیرا در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من اتهام قتل را قبول 
ندارم. من و ســهیل پدر ســینا عاشق هم شــدیم و با هم ازدواج کردیم. 
ســهیل دو فرزند داشت و خانواده من با این ازدواج مخالف بودند؛ اما من 

عاشــق شــده بودم و به همین خاطر با او ازدواج کردم. وقتی وارد زندگی 
سهیل شدم، متوجه شــدم بچه های سهیل یعنی سینا و ساسان به شدت 
آســیب دیده هســتند. آنها بچه های طالق بودند و آسیب روحی شدیدی 
دیده بودند؛ ضمن اینکه این بچه ها آســیب جسمی هم دیده بودند و به 
وضعیت تغذیه آنها رسیدگی نشده بود. من خیلی بچه ها را دوست دارم. 
با ســینا و ساسان هم رابطه خیلی خوبی داشــتم. آنها من را مامان صدا 
می زدند. این مســئله هم باعث ناراحتی مادر خودشــان شده بود. متهم 
ادامــه داد: من هزینــه زیادی برای آن بچه ها کردم. مــدام به تغذیه آنها 
رســیدگی می کردم و حتی در ماه یک میلیون تومــان هزینه بازی درمانی 
بچه ها را می دادم. بچه ها را برای تراپی می بردم و همین رسیدگی ها حال 
بچه ها را خیلی خوب کرده بود. هیچ دلیلی برای اینکه من به آنها آسیب 
بزنم، وجود نداشت. من سهیل را هم خیلی دوست داشتم و زندگی خوبی 
داشتیم. هیچ دلیلی وجود نداشت که من شبی که پدرشان در خانه نیست، 
به ســینا یا ساسان آســیب وارد کنم. من اگر قصد کشتن بچه ها را داشتم، 
طوری این کار را می کردم که گردن مادرشــان بیفتد. آدم بی ســوادی هم 
نیســتم که نتوانم فکر کنم و شعورم می رســید اگر بچه را بکشم، پلیس 

سراغم خواهد آمد.
در این هنگام قاضی بخشــی از اظهارات متهم در دادســرا را خواند و 
گفت: شما در دادسرا اعتراف کردید که متادون خریداری کرده اید و گفته اید: 
شوهرم به من بی توجهی می کرد. هرچه به شوهرم و بچه هایش مهربانی 
و به آنها توجه می کردم؛ اما به چشــم شــوهرم نمی آمــد و او من را درک 
نمی کــرد؛ چون ازدواج دومم بود، نمی توانســتم طــالق بگیرم و تصمیم 

گرفتم خودکشــی کنم. در میدان هروی متــادون خریدم. به من گفتند اگر 
متادون را با نوشــابه یا آب میوه مخلوط کنم، تلخی آن گرفته می شود. من 
هم این  کار را کردم و بعد هم ســینا احتماال متادون را خورده و مســموم 
شــده است. قاضی ادامه داد: شما اعتراف کرده اید و با دست خط خودتان 

نوشته اید. چطور مدعی هستید که مرتکب قتل نشده اید؟
متهم گفت: من تحت القائاتی که به من می شد، این چیزها را نوشتم و 
قصه بافی کردم. مأموری که از من بازجویی می کرد، به من گفت شــوهرم 
من را رها کرده و درخواست طالق داده است. خواهرم را بازداشت کرده اند 
و اگــر اعتراف نکنم، من را همچنان در بازداشــت نگه می دارند. او به من 
گفت بچه با متادون مسموم شده است. من هم با چند معتاد کارتن خواب 
در یک بازداشتگاه بودم. یکی از آنها به من گفت که متادون تلخ است و با 
نوشابه یا آب میوه باید خورده شود. من هم همین را در بازجویی نوشتم. من 
اصال نمی دانســتم متادون چیست و به چه دردی می خورد. قاضی گفت: 
تو درباره زندگی خصوصی ات نوشــته ای که با شوهرت مسئله داشتی. این 

چیزها را که مأمور نمی دانست. چرا واقعیت را کتمان می کنی؟
متهم گفت: باور کنید من نمی دانم متادون از کجا آمده بود. مادر ســینا 
ادعای اشــتباهی را درباره من مطرح کرده اســت. وقتی مادر سینا متوجه 
شــد من و سهیل با هم ازدواج کردیم، خیلی ناراحت شد. او برای من پیام 
فرستاد که سهیل تو را برای پرستاری بچه ها گرفته و یک سال دیگر طالقت 
می دهد. او می گفت ســهیل و من یک سال از هم جدا شدیم که من حالم 

خوب شود و بعد دوباره رجوع کنیم.
متهم ادامــه داد: این زن عکس های دونفره اش را با ســهیل برای من 
می فرستاد تا بگوید سهیل او را خیلی دوست داشته است. ظاهرا از طالق 
پشیمان شده و می خواست برگردد و ازدواج ما این  کار را سخت کرده بود. 
من یک ســال و نیم است به این دلیل که نامادری بودم، در زندان هستم. من 
مرتکب قتل نشــده ام، فقط چون نامادری هستم، کسی حرف من را قبول 
نمی کند. قسم می خورم قتل کار من نبوده است. قبول دارم اعتراف کردم؛ 
اما اعترافات من تحت تأثیر فشــاری بود که مأمــوران به من می آوردند و 
هیچ کدام هم درست نیســت. من اصال نمی دانم متادون چطور وارد بدن 

سینا شده است. من در خانه متادون نداشتم.
بعد از گفته های این زن، وکیل مدافعش برای بیان دفاعیاتش در جایگاه 
حاضر شــد و دفاعیاتش را مطرح کرد. بعد از پایان جلســه دادگاه قضات 

شعبه ۵ برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

نامادری متهم به قتل، پای میز محاکمه

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حجاج بیــن صفا و مروه- جالدهنــده کفش- چهره 
۸- یــک کنــار یک- نــام اصلی میــرزا کوچک خان- 
خرگوش عرب- خاک سرخ ۹- رستنگاه- تخم کتان- 
عهــده دار انجام کاری ۱۰- کــرم انگلی لوله  گوارش- 
اثرگذار- واحد شــمارش شــتر ۱۱- رشد- میوه تازه به 

بازار آمده- آســمانی ۱۲- چشــمه- غریبه نیســت- 
پیشــین ۱۳- ناپایدار- هنرمند دوربین به دست- ملون 
۱۴- بانوی ایرانی نویسنده رمان خاله بازی- من و شما 
۱۵- مسجد تاریخی تبریز- چاهکن- در ایران باستان به 

اداره های حکومتی و دولتی می گفتند. 

افقی: 
 ۱- از مــواد افیونــی- در بــازار بــورس معامله 
می شود- ســازی بــادی ۲- روز وصــل ... یــاد باد- 
دگرگون شده ۳- درخشندگی- با سرعت زیاد و بدون 
توقــف- فریبنده زاد و فریبا بمیرد ۴- پیشــه خیاط- 
واحد  اندازه گیری حجم مایعــات- همراه وعده ۵- 
صورت پنجــم از صور فلکی- پرنده لذیذگوشــت- 
بازتابیــده ۶- انگشــت نما- خوب- بیمــاری تنگی 
مجاری تنفسی ۷- شهری در اســتان اردبیل- چند 
رئیس- سوغات شهر مراغه ۸- سنگ ریزه- فراوانی- 
ارزیابی ذهنی- پول ژاپن ۹- اهل نیست- بازدارنده- 
لطافت ۱۰- وجود دارد- واپسین- هادی الکتریسیته 
۱۱- جزء غیرمســتقلی که به پایان واژه می پیوندد- 
سخن چین- بوی نامطبوع ۱۲- باریک- خویشاوندی- 
بزرگ منشی ۱۳- تخم مرغ خارجی- تازه و جدید- از 
درختان جنگلــی ۱۴- کامپیوتر قابل  حمل- فیلمی 
به کارگردانی دیوید لینــچ ۱۵- نمایش نامه فدریکو 

گارسیا لورکا- زندانی- واحد نظامی
عمودی: 

۱- دهبــان- گرســنه- رمان مشــهور امیل زوال 
فرانســوی ۲- امر به رفتن دارد- ژانر ســینمایی که 
در آن خشــونت و تحرک بیشــتر به چشم می خورد
 ۳- به کارگیری- سومین فرمانروای خوارزمشاهی- 
میوه ۴- غذایی از گوشت چرخ کرده و سیب زمینی- 
زن شوهرمرده- خأل ۵- نوعی پارچه توری نقشه دار- 
اشــاره به چیزی نامعلوم دارد- شهری در مازندران 
۶- واحــدی بــرای  اندازه گیــری زمــان- واحد پول 
فرانســه- درختی با چوب بسیار سخت ۷- از اعمال 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شرق: تبهکارانی که با جعل عنوان مأمور از شهروندان 
دزدی می کردنــد، بعد از دســتگیری به جرائم شــان 
اعتــراف کردند. دو نفــر از این مجرمــان زن و مردی 
بودند که در جریان گشت های انتظامی به دام افتادند. 
مأموران حین گشت زنی در محله سرخه حصار به یک 
دســتگاه خودروی ســواری که به صورت بی هدف در 
حال تردد بود، مشــکوک و متوجه شــدند این خودرو 
هرازگاهــی توقف می کنــد و سرنشــینان آن خانه ای 
را برانــداز می کنند. مأموران برای بررســی بیشــتر به 
خودروی مشکوک نزدیک شدند اما متهمان به محض 
مشــاهده پلیس به ســرعت فرار کردنــد. متهمان در 

جریان تعقیب و گریز، در کوچه بن بست به دام افتادند و 
در بازرسی از خودروی آنان یک دستگاه بی سیم و یک 
عدد افشــانه دفاع شخصی و یک قبضه سالح سرد و 
یک عدد ماسک برای پوشــاندن کامل صورت و انواع 
ابزارآالت سرقت کشف شد. متهمان که مرد و زنی ۳۵ 
و ۴۵ ساله بودند در تحقیقات اولیه با توجه به مدارک 
موجود به انجام سرقت به روش های مختلف اعتراف 
کردند و گفتند یکی از شگردهایشان این بود که تحت 
عنوان مأمور از شــهروندان دزدی می کردند. سرهنگ 
محمد مقدســی، رئیس پلیس کوهستان خاطرنشان 
کرد: تحقیقات بیشــتر برای کشــف جرائــم احتمالی 

متهمان همچنان ادامه دارد. در دومین پرونده فردی 
که با جعل کارت نیروهای مسلح از شهروندان اخاذی 
می کرد، بــه دام افتــاد. اوایل هفته گذشــته اخباری 
درخصوص فعالیــت فردی که با کارت جعلی نیروی 
انتظامی و چند ارگان نظامی دیگر در یکی از محله های 
حوالی یافت آباد، اقدام بــه اخاذی می کند، به پلیس 
اعالم شد. مأموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی 
پایتخت اقدام به بررسی موضوع کردند و مشخص شد 
این فرد ضمن جعل کارت های ارگان های نظامی مانند 
نیروی انتظامی با خود سالح گرم نیز حمل و با معرفی 
خود به عنوان مأمور از شــهروندان اخاذی می کند. در 

ادامه محل تردد متهم شناسایی شد و سرانجام پس از 
هماهنگی با مرجع قضائی عصر روز شنبه هفته جاری 
در حالی که متهم قصد سوارشدن بر خودروی خود را 
داشت دستگیر و در بازرسی از خودروی وی یک قبضه 
ســالح جنگی به همراه پنج عدد فشــنگ کشف شد. 
سرهنگ نجم الدین رشیدی، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
امنیت عمومی با اشاره به اینکه متهم پس از اعتراف 
به جرم خود، به دادسرا معرفی شد، خاطرنشان کرد: 
تاکنون ســه شاکی به پلیس مراجعه کرده اند و تالش 
برای بررســی بیشتر این پرونده همچنان در دستور کار 

قرار دارد.

شــرق: ســارقی که جهیزیه دختر جوانی را سرقت 
کرده بود، شناســایی و دستگیر شــد. به دنبال وقوع 
یک فقره ســرقت از منزل که در جریــان آن جهیزیه 
بسته بندی شــده دختری جوان به ســرقت رفته بود، 
رسیدگی به این پرونده در دستور کار مأموران کالنتری 
۱۷۹ خلیــج فارس قــرار گرفت. به گفتــه مالباخته، 
دزدی زمانی انجام شــده بود که هیچ یک از اعضای 
خانواده در منزل حضور نداشــتند. مأموران با بررسی 
محل سرقت و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
متوجه شدند اموال مسروقه از ساختمان خارج نشده 
است. با بررسی بیشــتر و اقدامات فنی مشخص شد 
همسایه طبقه پایین مالباخته جوان ۳۰ ساله ای است 

که به مواد مخدر اعتیاد دارد و دارای ســوابق کیفری 
متعدد است. این گونه بود که ظن مأموران نسبت به 
این فرد برانگیخته شــد. مظنون پس از دستگیری در 
کالنتری تحت بازجویی قرار گرفت و به انجام سرقت 
اعتــراف کرد. متهــم اظهار کرد زمانی کــه مالباخته 
مســافرت بود، با اســتفاده از شــاه کلید وارد منزل او 
شد و اقدام به سرقت جهیزیه به ارزش ۲۵۰ میلیون 
تومان کرد امــا قبل از اینکه آنها را بفروشــد به دام 
افتاد. ســرهنگ پیمان لطیفی، سرکالنتر پنجم پلیس 
پیشــگیری با اشــاره به اینکه متهم قبال نیز به جرم 
ســرقت تحمل حبس کرده بود، گفت: تمامی اموال 
مسروقه از منزل متهم کشف و سارق روانه زندان شد.

شرق: کمک گرفتن از تعمیرکار غیرمجاز برای تعمیر 
گوشــی موبایل بار دیگر دردسرســاز شــد و این فرد 
ارزهــای دیجیتال مشــتری خودش را ســرقت کرد. 
رســیدگی به این پرونده پس از آن آغاز شد که فردی 
به پلیس فتا مراجعه و شــکایتی را مطرح کرد مبنی 
بــر اینکه از کیف پــول الکترونیکــی او، معادل ۵۰۰ 
میلیون ریال ارز دیجیتال به صورت غیرمجاز برداشت 
شده است. پس از آن رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. در بررسی های 
به عمل آمده مشــخص شــد شاکی گوشــی خود را 
برای تعمیر به یک تعمیــرکار غیرمجاز تلفن همراه 
ســپرده و این در حالی بود که اطالعات شــخصی و 

مالــی او از جمله نام کاربــری و رمز عبور کیف پول 
الکترونیکی اش نیز در گوشی ذخیره بود. با اقدامات 
فنی و پلیســی مشخص شــد تعمیرکار تلفن همراه 
با دسترســی به اطالعات موجود در گوشی مشتری، 
اقدام به انتقــال رمزارزهای موجود از کیف پول وی 
کرده است. بعد از افشای این موضوع متهم دستگیر 
شد. سپردن گوشــی موبایل به تعمیرکاران غیرمجاز 
یکی از عواملی است که سبب بزه دیدگی شهروندان 
می شود. سرقت ارز دیجیتال، دستبرد به حساب های 
بانکی، دسترســی به فیلم و عکس های خصوصی و 
استفاده از آنها برای اخاذی از جمله جرائمی است 

که در این زمینه به وقوع می پیوندد.

سرقت تعمیرکار از کیف پول دیجیتال مشترىهمسایه سابقه دار؛ دزد جهیزیه دختر جوان

اخاذى از شهروندان با جعل عنوان مأمور


