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چهار شنبه 14 مرداد 94 
19 شوال 1436

5 آگوست 2015
شماره 7899

 عملیات دلهره آور نجات
 در ارتفاعات سبالن

یک کوهنورد که در ارتفاعات ســبالن با مرگ 
چند قدمــی فاصله نداشــت نجات یافــت. قادر 
چنگیزي رییس هالل احمر گفــت: این کوهنورد 
جوان عصر دوشــنبه در ارتفــاع چهار هزار متری 
کوه سبالن دچار افت شدید فشار و نیمه بیهوش 
شده بود. وي اظهار کرد: گروه امداد و نجات برای 
نجــات این جوان 23 ســاله که از اهالی اســتان 
آذربایجان شرقی است، 8 ساعت وقت صرف کردند. 
وی حال عمومی این کوهنورد پس از نجات و اعزام 
به بهداری شهر ســرعین را خوب اعالم کرد. وی 
از کوهنوردان عالقه مند به صعود به قله ســبالن 
خواســت نکات ایمنی را رعایت کرده و با آمادگی 

کامل بدنی اقدام به صعود کنند.

 رییس پلیس امنیت عمومی گیالن عنوان کرد

 پلیس به دنبال 2 شرور
 پارک قدس رشت

رییس پلیس امنیت عمومی گیالن از دستگیری 
یک شرور و زورگیر در پارک قدس رشت خبر داد 
و گفت: دســتگیری دو همدست شرور این متهم 
در دســتور کار پلیس قرار گرفته است. سیدرسول 
صمــدی گفت: در گزارش مردمی ذکر شــده بود 
که فردی با استفاده از سالح سرد در پارک قدس 
رشــت برای بانوان ایجاد مزاحمت می کند. وی با 
بیان اینکه موضوع دستگیری فرد شرور در دستور 
کار پلیس قرار گرفت، افزود: متهم در یک تعقیب 
و گریز پلیســی دستگیر شد. وی با اشاره به اینکه 
پلیس به دنبال دو شــرور همدست متهم مذکور 
اســت، ادامــه داد: متهم اکنون در زندان به ســر 
می برد. صمدی از مردم گیالن خواست در صورت 
مشــاهده افراد مزاحم نوامیس موارد را سریع تر با 
2183500 ســتاد خبری پلیــس امنیت عمومی 

استان درمیان بگذارند.
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 دردسر جواب منفی به خواستگاری همکالسی
دختر دانشــجو وقتی به خواستگاری همکالســی اش جواب منفی داد با دردسر 
اینترنتی مواجه شــد. ســرگرد مصطفي نوروزي، رییس پلیس فتاي استان مرکزي 
در این باره گفت: در پي شــکایت زني مبني بر انتشار تصاویرش در فضاي مجازي 
موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وي افزود: این دختر از طریق یکي از دوســتان 
خود متوجه انتشــار تصاویر شــخصي و مطالب توهین آمیزي علیه خود در فضاي 
مجازي شده است. سرگرد نوروزي اظهار داشت: بررسي ها نشان داد عامل این اقدام 
انتقامجویانه از همکالســي هاي دختر جوان است که با رد درخواست ازدواج وي به 

قصد انتقامجویي اقدام به این کار کرده است.

 عموي معلول در دام دزد نامرئی
دزد نامرئی حساب  عموي معلول کسی جز برادر زاده اش نبود.

ســرهنگ سیدموسي حسیني، رییس پلیس فتاي اســتان فارس در این زمینه 
گفت: در پي شکایت یک مرد مبني بر سرقت مجازي از حساب بانکي وي به ارزش 
14 میلیــون ریال که در چند مرحلــه و از طریق فضاي مجازي صورت گرفته بود، 

ماموران اقدامات خود را براي شناسایي دزد آغاز کردند.
وي ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد همه برداشت ها به صورت اینترنتي بوده 

و در قالب خرید از فروشگاه هاي مجازي و خرید کارت شارژ صورت گرفته است.
این مقام پلیسي با اشاره به اینکه متهم که برادرزاده این مرد بود شناسایي شد، 
افزود: عمو که به علت معلولیت قادر به انجام امورات شــخصي خود نبوده اســت، 
بــا تحویل کارت بانکي و رمــز آن به برادرزاده ناخلفــش از وي مي خواهد قبوض 
خانــه اش را پرداخت کند که وي از این فرصت به وجود آمده سوءاســتفاده کرده 
و با فعال کردن رمز اینترنتي پس از گذشــت یک هفته حساب عموي معلولش را 

خالي مي کند.

 یک زن در دام داماد سابق
یک زن نمی دانست داماد سابقش دزد حساب بانکی وی است.

سرهنگ اصغر باقریان، رییس پلیس فتاي غرب استان تهران گفت: زني با مراجعه 
به پلیس فتاي اسالمشهر عنوان داشت هنگام مراجعه به بانک براي دریافت حقوق 

مستمري اش متوجه خالي شدن حساب بانکي خود شده است.

ســرهنگ باقریان ادامــه داد: پلیس ردیابي دزد را در دســتورکار قرار داد که با 
بررسي هاي میداني و اقدامات فني، سرانجام دزد در اسالمشهر دستگیر شد.

این مقام پلیســي افزود: دزد که داماد ســابق شــاکي بود در بازجویي ها به بزه 
انتســابي اعتراف کرده و هدف خود را سوء استفاده مالي از حساب مادر زن سابقش 

اعالم کرد.

 هک كردن فایل های محرمانه شركت خصوصی
یک هکر اقدام به سرقت فایل هاي محرمانه یک شرکت خصوصي کرد.

سرهنگ علي موالي، رییس پلیس فتاي استان قم گفت: با شکایت عضوي از یک 
شرکت خصوصي مبني بر ســرقت فایل هاي طبقه  بندي شده شرکت، موضوع در 

دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات فني و تخصصي پلیس، این دزد شناسایي و دستگیر 
شد و در ادامه با توجه به اسناد و مدارک موجود، به جرم اعتراف کرد و بیان داشت: 
زماني که در آن شرکت کار مي کردم به همه این فایل ها دسترسي داشتم و براحتي 

تعدادي از آنها را کپي کرده و جهت بهره برداري از شرکت خارج کردم.

خط ویژه
این پســر دیروز پای میز محاکمه ایســتاد و با حکم 

قضایی به قصاص، زندان و شالق محکوم شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، رســیدگی به ایــن پرونده از 
آبان ماه سال 87 به دنبال ناپدید شدن سرایدار باغ آلبالو 

در شهریار آغاز شد.
 زن جوانی که صاحب باغ بود، به پلیس آگاهی شهریار 
رفت و گفت: ســرایدار باغم به نــام »رجب« چند روزی 
می شود که ناپدید شده است، هر چه با خانواده اش تماس 
می گیرم آنها هم خبری از او ندارند. رجب همیشه مرا در 
جریان کارهایش قــرار می داد، اما از چند روز پیش هیچ 
تماسی با من نگرفت. نگران شدم و به باغ آمدم، اما خبری 
از رجب نیســت.  به دنبال اظهارات این زن، پلیس به باغ 
آلبالو رفت و پیگیر ماجرا شــد. پلیس در نخستین گام از 
تحقیقات به تجسس از باغ پرداخت و در اتاقک نگهبانی 

به آثار باقی مانده از لکه های خون برخورد کرد.
 بدین ترتیب فرضیه کشــته شدن رجب قوت گرفت 
و پلیس جنازه پتو پیچ رجب را که در گوشــه باغ زیر یک 
درخت دفن شده بود، کشف کرد. بررسی ها نشان می داد 
این مرد با ضربه های جســم سخت به سرش از پا درآمده 
است. با کشف جسد، تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد و 
چندین مظنون در این رابطه دســتگیر شــدند، اما چون 
مدرکی علیه آنها به دســت نیامد و همگی آزاد شــدند. 
یک ســال از جنایت خاموش گذشــته بود که تحقیقات 
از دوســتان رجب ســرنخ تازه ای را به پلیس داد و یک 
پســر 30 ســاله به نام »فریدون« و ناپدری اش »فرید« 
بازداشت شــدند. آنها سعی داشتند خود را بی گناه نشان 

دهند، اما ســرانجام لب به اعتراف گشودند و فریدون به 
کشتن ســرایدار باغ اعتراف کرد. وی دیروز در حالی در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاست 
قاضی عزیزمحمدی و با حضور دو قاضی مستشــار پای 
میز محاکمه ایســتاد که اولیای دم برای او حکم قصاص 
خواســتند. سپس فریدون پشــت تریبون دفاع ایستاد و 
در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: من و ناپدری ام با  رجب 
دوســت بودیم و به باغ آلبالو رفت و آمد داشتیم. چند بار 
با رجب شرط بندي کردیم، اما پول هایمان را باختیم. من 
و ناپدری ام گمان می کردیم که او تقلب می کند، به همین 

خاطر چند بار با او در گیر شدیم.
وی ادامه داد: من و ناپدری ام همه پول هایمان را باخته 
بودیــم، به همین خاطر به فکــر دزدیدن پول های رجب 
افتادیــم. ما به بهانه بازی به باغ آلبالو رفتیم. در حالی که 
ناپدری ام و رجب مشغول صحبت بودند، من از پشت چند 
ضربه با چوب به سر رجب کوبیدم و به تنهایی جنازه اش 
را به گوشــه باغ بردم و در یک گــودال دفن کردم. بعد 
همه اتاقک ســرایداری را گشــتم و همه پول های رجب  
را دزدیدیــم. وی در حالی که ســرش را پایین انداخته 
بود، گفت: من به تنهایی او را کشــتم و ناپدری ام در این 
ماجرا دستی نداشت. من فقط از ناپدری ام خواسته بودم 
تا ســکوت کند، او هم حرفی نزد تا اینکه یک ســال بعد 
بازداشــت شدم. حاال هم جز پشیمانی حرفی برای گفتن 
ندارم. در پایان این جلســه هیات قضایی وارد شور شد و 
فریدون را به قصاص، 3 ســال زندان و 74 ضربه شــالق 

محکوم کرد.

3 دزد مسلح با بي اعتنایي به دستور پلیس پا به فرار گذاشتند که در خط پایاني یکي 
از آنان با گلوله ماموران کشته شد.

20 تیرمــاه مردي به نام »صالح« بــا مراجعه به کالنتري 108 نواب ادعا کرد مردي 
شــرور معروف به »مهرداد لجن« که از مجرمان سابقه دار در خیابان قصرالدشت تهران 
اســت، با تپانچه، موتور آپاچي وي را به سرقت برده و با ضربه قمه وي را از ناحیه آرنج 

دست بشدت زخمي کرده است.
با این ادعاها ماموران دســت به تحقیقات ویژه اي زدند و ســاعت 12 بیست و سوم 
تیرماه اطالع یافتند دزد موتور را در کوچه اي در خیابان هاشمي پارک و خودش با یک 
مزدا 3 سیاهرنگ محل را ترک کرده که ماموران اطالعات کالنتري به محل اعزام شده و 

مشاهده مي کنند موتور در حالي که قفل بوده در محل پارک شده است.
در ادامه موتوسیکلت به پارکینگ انتقال داده شد و توقیف خودروي مزدا3 در دستور 
کار قرار گرفت و سرانجام مهرداد لجن دوباره سراغ موتور رفته و چون موتور را در محل 
ندید، با خودروي مزدا محل را ترک کرد که در این هنگام طرح مهار به اجرا گذاشته شد 
و ماموران کالنتري 108 نواب به مرد شــرور فرمان ایست دادند، اما وي و دو دوستش 
اعتنایي نکرده و اقدام به فرار کردند تا اینکه ماموران دســت به تیراندازي هوایي زدند و 

سپس به علت بي توجهي به اخطار پلیس به سمت خودرو شلیک کردند.
فراري ها که راننده و دو سرنشــین مزدا 3 بودند با وجود اصابت گلوله به الســتیک 
خودرو همچنان به فرار خود ادامه دادند تا اینکه در مسیر مهرداد لجن در یک چشم به 
هم زدن از خودرو پیاده شده و پا به فرار گذاشت و بقیه متهمان نیز به سرعت صحنه را 

ترک کرده و به فرار خود ادامه دادند.
با فرار این مجرمان طرح مهار توسط ماموران به اجرا گذاشته شد. آنان ابتدا به تعقیب 
مهرداد لجن پرداختند که ســرانجام با جسارت و زیرکي ماموران گشت انتظامي بعد از 
تعقیب و گریز فراوان در حالي که وي یک قمه در دســت داشــته و به سمت ماموران 

حمله ور شده بود با شلیک تیر هوایي سرانجام وي را وادار به تسلیم کردند.
در ادامه ماموران اطالعات کالنتري که در تعقیب خودروي فراري ها بودند، آن را در 
یکي از کوچه هاي مشرف به خیابان کارون متوقف کردند و در بررسي از خودرو مشخص 
شد یکي از سرنشینان که در صندلي جلو سمت شاگرد نشسته بود، از ناحیه پاي راست 
و کتف چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. وي با وجود انتقال به بیمارستان تسلیم 
مرگ شد. سرهنگ سیروس کتابعلي، رییس کالنتري 108 نواب درباره این خبر گفت: 
در بررسي هاي پلیسي از داخل جیب شلوار جسد قرباني مدارک شناسایي به دست آمد 
که داخل کیف مدارکش مقدار تقریبي یک گرم موادمخدر از نوع شیشه که در 2 بسته 
جداگانه بوده کشف شد که در این رابطه مراتب به بازپرس ویژه قتل منعکس و قرار شد 

جسد به پزشکي قانوني انتقال یابد تا علت اصلي مرگ مشخص شود.  

بازی مرگ مرگ دزد مسلح با شلیك هاي اخطار پلیس
در باغ آلبالو

خط قرمز| پسر 
جوان و ناپدری اش
 وقتی همه 
پول هایشان را 
در شرط بندي با 
نگهبان باغ آلبالو 
باختند، 
دست به جنایتی 
خونین زدند.

عامل جنایت به قصاص محکوم شد


