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حمله خونین سگ های ولگرد بازی در نقش عزادار برای سرقت گوشی وزیر
به دختر ۶ساله 

دختر 6ســاله ای که همراه خانواده اش برای تفریح به سواحل 
جاسک رفته بود طعمه چند ســگ ولگرد قرار گرفت و به شدت 
مجروح شد. به گزارش همشهری، این حادثه صبح دیروز )شنبه( 
در ساحل محله یکبنی جاســک واقع در استان هرمزگان اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که این دختر 6ســاله همراه با پدر و 
مادرش برای تفریح به ساحل این منطقه رفته بودند. دختربچه 
کمی با فاصله از والدینش مشغول بازی بود که ناگهان چند سگ 
ولگرد سر رسیدند و به او حمله کردند. پیش از آنکه پدر و مادر 
کودک بتوانند خود را به فرزندشان رسانده و او را از میان چنگ 
و دندان سگ ها بیرون بکشند آنها دختر بچه را به شدت مجروح 
کردند و در چنین شرایطی کودک به مرکز درمانی منتقل شد. 
فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
این باره به همشهری گفت: با وجود اینکه دختر 6ساله از ناحیه 
ران پا مجروح شده بود اما در مرکز درمانی تحت مداوا قرار گرفت 
و حال عمومی او خوب گزارش شده است. او ادامه داد: قرار است 
برای پیشــگیری از هرگونه عفونت و بیماری واکسن های مورد 
نیاز از جمله هاری به کودک آسیب دیده تزریق شود. نوروزیان 
در ادامه گفت: متأسفانه شاهد حوادث زیادی درخصوص حمله 
سگ های ولگرد به شــهروندان، به خصوص کودکان در جاسک 
هســتیم و در دو ماه ابتدایی امسال دســت کم ۱۲مورد حمله 

سگ های ولگرد به مردم در جاسک گزارش شده است.

محاکمه عامل شهادت 2روحانی 
 رسیدگی به پرونده شهادت ۲روحانی در حرم مطهر رضوی در 
دادگاه انقالب اسالمی مشهد برگزار شد. به گزارش همشهری، به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، فروردین ماه امسال بود که 3طلبه 
حاضر در صحن پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر رضوی از ســوی 
فردی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند که با تالش عوامل 
انتظامات و یگان حفاظت حرم مطهر، ضارب بالفاصله بازداشت 
شد. در همان روز حجت االسالم  والمسلمین اصالنی به شهادت 
رسید و ۲روحانی دیگر در بیمارستان بستری شدند که چند روز 
پس از حادثه حجت االسالم  والمسلمین دارایی نیز به دلیل شدت 
ضربات وارده از سوی ضارب، به شهادت رسید. در پی وقوع این 
حادثه ناگوار، به سرعت پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد 
و پس از انجام تحقیقات همه جانبه و طی تشریفات قانونی، قرار 
نهایی و کیفرخواست فرد ضارب توسط دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز خراسان صادر شد. در ادامه پرونده به دادگاه انقالب اسالمی 
مشهد فرستاده و جلســه محاکمه صبح دیروز به ریاست قاضی 
سیدهادی منصوری برگزار شــد. در ابتدای این جلسه، نماینده 
دادستان ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات متهم را محاربه از 
طریق کشیدن سالح )تجرید ســالح( روی مردم به قصد ازهاق 
نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم 
مطهر رضوی را فراهم کرده بود، اعالم کرد و با بیان اینکه متهم 
دارای تفکرات تکفیری است، خواستار مجازات او شد. وی ادامه 
داد: متهم عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی، فرزند 
محمد طاهر، تبعه افغانستان با سوء نیت و قصد قبلی به 3روحانی 
حمله کرد. در ادامه حجت االسالم والمسلمین پاکدامن، روحانی 
مجروح حادثه و خانواده شهدا نیز شکایت شان را مطرح کرده و 
خواستار مجازات متهم شدند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت 
و به دفاع از خود پرداخت. او گفت: اتهامات خود را قبول دارم. در 
فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکه ها را دنبال می کردم و در 
حرم با کارد به روحانیون حمله کردم. ســپس باز هم با چاقو در 
برابر دیدگان مردم قدرت نمایی  کردم تا از نزدیک شــدن مردم 
به محل حادثه جلوگیری کنم. او ادامه داد: اقدامم خالف اسالم، 
سیره صحابه و اشــتباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم 
بی گناه بودند. قبول دارم اقدامم تروریستی بوده است. در یکی از 
کشورهای همسایه استادانی داشتم و تحت تأثیر تعلیمات آنها قرار 
گرفتم. پس از پایان محاکمه متهم، رئیس دادگاه گفت رأی پرونده 

در زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

پارکینگ طبقاتی اهواز تکمیل شود
پارکینگ طبقاتی شهر اهواز سال هاســت در انتظار تکمیل و 
بهره برداری اســت اما بالتکلیف مانده است. اگر این پارکینگ 
تکمیل و به روی عموم باز شود قطعا خیابان ها از انبوه خودروهای 

پارک شده نجات می یابند.
نواصر از اهواز

صاحبخانه ها طبق بخشنامه دولت عمل نمی کنند
کدام صاحبخانه یا بنگاه معامالت مسکن سراغ داریدکه طبق 
بخشنامه دولت عمل کند؟ اجاره و رهن دیگر قابل تحمل نیست. 
به نظر می رسد دولت هم بنگاه های متخلف را جریمه کند و هم 
از صاحبخانه هایی که قرارداد با اجاره غیرمتعارف امضا کرده اند 

مالیات چند برابری بگیرد.
حمدانی از تهران 

قیمت نان های صنعتی نباید افزایش می یافت
اقدام شجاعانه دولت در تغییر نظام توزیع یارانه ها اقدام بسیار مهم 
و کلیدی است که می بایست مورد حمایت قرار گیرد. اما سؤالی 
که وجود دارد این است که چرا بین نان ها، یارانه نان های حجیم 
)فانتزی( که به تأیید کارشناســان، نان هایی به مراتب سالم تر و 
بهترند و توسط ماشین آالت پیشرفته تولید می شوند حذف و 

فقط یارانه نان های سنتی پرداخت می شود؟
محسن یاراحمدی از تهران

چرا مسیر ریلی گرگان – تهران فقط شب ها قطار دارد
بیش از 60سال است که مسیر ریلی تهران - شمال که انتهای آن 
به گرگان می رسد فقط شب ها قطار دارد درحالی که مسیر بسیار 
زیباســت و می تواند روزها هم قطار باشد که به جذب گردشگر 
کمک کند. جدای این موضوع صدها روستا و شهر در این مسیر 
است که روزها امکان استفاده از قطار را ندارند. تقاضا این است 

که حداقل هفته ای یک روز قطار این مسیر در روز حرکت کند.
توکلی از قائمشهر

چرا نانوایی ها ساعت کاری خود را کم کرد ه اند
نرخ نان حداقل در نانوایی محل ما گران تر نشــده و همچنین 
کیفیت آن تغییری نکرده است،  اما ساعت کاری نانوایی ها تغییر 
کرده است و حداقل ۲ ساعت از ساعت پخت صبح و ۲ساعت از 
پخت بعدازظهر کم کرده اند. آیا این کار درست و قانونی است و 
دستورالعملی برای کاهش ساعات کاری نانوایی اعالم شده؟ اگر 

چنین است لطفا اطالع رسانی و شفاف سازی  شود.
خلیلی از تهران 

توقف خودروها پشت محدوده طرح، عامل ترافیک بزرگراه ها
توقف خودروها در ورودی بزرگراه شهید همت شرق و بزرگراه 
صیاد شیرازی جنوب قبل از اتمام ساعت کاهش طرح آلودگی 
هوا باعث کندی تردد در این مسیر است. برخی اوقات این توقف ها 
باعث قفل شدن مسیر و معطلی بســیار رانندگان و به دنبال آن 
آلودگی بیشتر هوا و خرد شدن بیشتر اعصاب رانندگان می شود.

عزیز کاسب از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

انتظامی

جیب بر سابقه دار که موبایل وزیر ورزش را سرقت کرده بود در کمتر از یک ماه دستگیر شد

کالهبردار دهه هشــتادی که با 
فرســتادن پیامــک جعلــی ثنا 
توانسته بود حساب بانکی 7هزار 
نفر را هک کند، به اتهام کالهبــرداری 5میلیارد 

تومانی دستگیر شد.
بــه گــزارش همشــهری، فرســتادن پیامــک 
جعلی ســامانه ثنا که ســامانه ابالغ الکترونیکی 
قوه قضاییه اســت، این روزها یکــی از مهم ترین 
شگردهای کالهبرداران برای خالی کردن حساب 
طعمه هایشان اســت. در این شگرد، کالهبرداران 
پیامکی با عنوان سامانه ثنا برای شماره تلفن های 
مختلف ارسال می کنند که در داخل آن یک لینک 
جعلی به چشم می خورد. آنها در پیامک خود مدعی 
می شوند که از صاحب تلفن شکایت قضایی شده 
و وی باید از طریق لینک ارســال شده، در سامانه 
ثبت نام و اپلیکیشنی را نصب کند تا بتواند به پرونده 
این شکایت دسترسی پیدا کرده و از محتویات آن 
آگاه شــود. اما در حقیقت این لینک جعلی، باعث 
می شــود که وقتی فرد مورد نظــر آن را دانلود و 
نصب کرد، تمامی اطالعات بانکی اش هک شــده 
و در اختیار کالهبرداری قــرار بگیرد که لینک را 

ارسال کرده است.
با همین شگرد بود که پســر جوانی ساکن یکی از 
استان های مرکزی کشــور کالهبرداری هایش را 

شروع کرد. او پیامک  و لینک جعلی را برای هزاران 
شماره تلفن همراه ارسال کرد و در این میان 7هزار 
نفر از کســانی که پیامک را دریافــت کرده بودند 
فریب او را خوردند و با نصب اپلیکیشــن جعلی، 
تمامی اطالعات حساب بانکی خود را در اختیار فرد 
کالهبردار قرار دادند. او نیز شروع به خالی کردن 
حساب های طعمه هایش کرد تا اینکه مدتی قبل 
یکی از این مالباختگان که ســاکن کرج بود راهی 
پلیس فتا شد و خبر از دستبرد 4۱میلیون تومانی 

به حساب بانکی اش داد.
وقتی مأموران پلیس فتای استان البرز به تحقیق 
درباره این ســرقت پرداختند، متوجه شدند که او 
اخیرا یک پیامک جعلی از سامانه ثنا دریافت کرده 
و به تصور اینکه پیامک  از سوی سامانه قوه قضاییه 
ارسال شده، روی لینک کلیک و اپلیکیشن مورد 
نظر را نصب کرده و پــس از آن طی 4مرحله همه 

موجودی حسابش سرقت شده است.
ماموران در ادامه متوجه شدند فردی که به  حساب 
شاکی دستبرد زده، همه این مبلغ را صرف خرید 
ارز دیجیتال کرده است. آنها اکانتی را که با آن ارز 
دیجیتال خریداری شده بود شناسایی و صاحب آن 
را به اداره پلیس احضار کردند. اما در تحقیق از این 
فرد معلوم شــد که کالهبردار اصلی با فریب او، از 
مشخصات و مدارک وی برای ساختن اکانت خرید 

و فروش ارز دیجیتال استفاده کرده تا بدون اینکه 
ردی از خودش به جا بگذارد بتواند با پول هایی که از 
حساب طعمه هایش سرقت می کند، ارز دیجیتال 
خرید و فروش کند. هرچنــد متهم پرونده تالش 
کرده بود هیچ ســرنخی از خــودش به جا نگذارد 
اما تحقیقات مأموران پلیس ادامــه یافت و آنها با 
ردگیری تراکنش های بانکی و تحقیقات تخصصی 
در نهایت موفق شــدند محل زندگی کالهبردار 
اصلی را در یکی از اســتان های مرکزی کشــور 
شناسایی کنند.سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده 
انتظامی استان البرز می گوید: تیمی از مأموران با 
هماهنگی های قضایی راهی استان مورد نظر شدند 
و در یک عملیات ضربتی متهم را که جوانی دهه 
هشتادی است، دســتگیر کردند. آنها در بازرسی 
مخفیگاه این فرد و رایانه او، به اطالعات هک شده  
7هزار حساب بانکی دســت یافتند که همه آنها با 
ارسال پیامک جعلی ســامانه ثنا هک شده بود. از 
سوی دیگر معلوم شد که متهم تا کنون 5میلیارد 
تومان از حساب های هک شده برداشت کرده که 
در ادامه 868نفر از مالباختگان شناســایی شدند 
و تحقیقات برای شناسایی سایر افرادی که در دام 

متهم گرفتار شده اند، ادامه دارد.
فرمانده انتظامی البرز به شهروندان توصیه کرد که 
هشــدارهای پلیس درباره پیامک ها و لینک های 

جیب بر سابقه دار که در نقش عزادار در مراسم تشییع 
پیکر نــادر طالب زاده، مجری و برنامه ســاز ســینما و 
تلویزیون شرکت کرده و با نزدیک شدن به وزیر ورزش و 
جوانان گوشی او را سرقت کرده بود پس از دستگیری به جیب بری های 
سریالی در مراســم ختم و تشــییع اعتراف کرد. به گزارش همشهری، 
یازدهم اردیبهشت ماه و همزمان با مراسم تشییع پیکر نادر طالب زاده، 
وزیر ورزش و جوانان نیز برای شرکت در این مراسم به مقابل مسجد بالل 
رفته بود که به رغم حضور محافظان، طعمه یک جیب بر شد. ظاهرا سرقت 
زمانی رخ داده بود که آقای وزیر در حال صحبت با افراد دیگر بود و سارق 
از فرصت استفاده کرده و بی آنکه وی متوجه شود گوشی موبایلش را از 
داخل جیب کتش سرقت کرده بود. وقتی گزارش این سرقت به پلیس 
اعالم شد، گروهی از مأموران با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای وی ژه 
سرقت، عملیات شناسایی و بازداشت سارق جیب بر را در دستور کار خود 
قرار دادند. بررسی ها نشان می داد که در زمان حادثه با توجه به ازدحام و 
شلوغی جمعیت  هیچ کس متوجه سرقت نشده بود. با این حال مأموران 
در گام نخســت به بازبینی فیلم دوربین های مداربسته اطراف مسجد 
پرداختند تا اینکه تصویر مردی مرموز به دست آمد و مأموران احتمال 
دادند که وی سارق گوشی است. مأموران در ادامه سراغ تصاویر مجرمان 
سابقه دار رفتند و موفق شــدند مرد مرموز را شناسایی کنند. او مجرم 
سابقه داری به نام حسن بود که تاکنون 6بار به اتهام جیب بری دستگیر 
شده و به زندان رفته بود. با این سرنخ مأموران پاتوق های احتمالی حسن 
را زیرنظر گرفتند تا اینکه مخفیگاه اصلی او در خارج از تهران شناسایی 
شد. تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی قضایی این محل را محاصره و پس 

از دستگیری متهم، در بازرســی مخفیگاه وی تعدادی رم تلفن همراه 
و 5گوشی موبایل کشف کرد. بررســی ها حکایت از این داشت که تمام 
گوشی ها سرقتی اســت و این یعنی مجرم حرفه ای به صورت سریالی 
دست به سرقت و جیب بری می زد. با وجود این مدارک و شواهد متهم در 
تحقیقات اولیه منکر سرقت های سریالی بود و درباره سرقت گوشی وزیر 
نیز مدعی بود که آن را از روی زمین پیدا کرده و برداشته است اما در ادامه 

بازجویی ها اسرار سرقت را فاش کرد.

نمی دانستم طعمه ام وزیر است
در بازجویی از متهم معلوم شــد که او در این مدت با حضور مقابل 
مساجد و شرکت در مراســم عزاداری، اقدام به جیب بری می کرده 
که یکی از طعمه های او وزیر ورزش و جوانان بوده است. متهم گفت: 
حدود یک سال قبل از زندان آزاد شدم و بعد از آزادی سرقت هایم را 
ازسر گرفتم. شگردم این بود که داخل ایستگاه های مترو در شمال 
تهران دســت به جیب بری می زدم یا در بهشت زهرا )س(و با حضور 
در مراسم ختم افراد پولدار و سرشــناس. بعضی اوقات هم به مقابل 
مساجد معروف می رفتم و نقش عزادار را بازی می کردم تا دست به 
سرقت بزنم. وی درباره سرقت از آقای وزیر نیز گفت: آن روز فکرش 
را نمی کردم که موبایل وزیر را ســرقت کرده ام. وقتی شنیدم فردی 
مطرح فوت شده است با خودم گفتم در مراسم عزاداری او قطعا افراد 
زیادی شرکت خواهند کرد و من می توانم به راحتی جیب بری کنم. 
روز حادثه به مقابل مسجد رفتم و مردی را دیدم که کت و شلوار به 
تن دارد و در حال عبور اســت. حتی متوجه شــدم که چند نفر هم 
همراهش هستند اما نمی دانستم وزیر اســت. به طرف او رفتم و در 
فرصتی مناسب زمانی که بین جمعیت در حال حرف زدن با چند نفر 
بود به وی نزدیک شدم و گوشی اش را سرقت کردم. پس از سرقت نیز 
آن را که ارزش چندانی نداشت در اسالمشهر به مبلغ ۲00هزارتومان 

فروختم.
براســاس این گزارش، متهم دستگیرشــده در بازجویی ها به بیش از 
۲0فقره سرقت سریالی اقرار کرده است و با اطالعاتی که او در اختیار 

پلیس قرار داد، گوشی وزیر کشف و به وی بازگردانده شد. 

جعلی را جدی بگیرند و هرگــز روی لینکی که از 
طریق پیامک های ناشــناس برایشان ارسال شده 

کلیک نکنند.

پیگیری

مردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی 
از شهرهای غربی کشور تحت تعقیب بود، 
پس از ربودن و ســرقت از یک زن دیگر در 

تهران دستگیر شد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل زنی جوان به اداره پلیس 

رفت و گفت توسط یک راننده مسافرکش ربوده شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت: عصر بــرای خرید از خانه خارج 
شدم و به بازار رفتم. ساعتی بعد کنار خیابان منتظر تاکسی 
ایســتادم که به خانه برگردم و یک خودروی پژو مقابل پایم 
ترمز کرد. وقتی مسیرم را گفتم راننده که مردی جوان بود 
با تکان دادن سر خواســت که سوار شوم. من به گمان اینکه 
راننده، مسافرکش اســت سوار ماشین شــدم اما او پس از 
طی مسافتی به بهانه ترافیک مســیرش را تغییر داد و وارد 

خیابانی خلوت شد. وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر 
صندلی اش چاقویی بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد. خیلی 
ترسیده بودم و هرچه به راننده التماس کردم که رهایم کند 
اهمیتی نمی داد. حتی می خواستم در ماشین را باز و خودم 
را به بیرون پرتاب کنم اما دستگیره ای وجود نداشت و در از 
داخل باز نمی شد. شاکی گفت: تازه فهمیدم که به دام یک 
مجرم خطرناک افتاده ام. او  در محلی کامال خلوت توقف کرد 
و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. ســپس کیفم را که 
داخل آن کارت های عابربانکم، پول و موبایلم بود را سرقت و 
بعد مرا به بیرون از ماشین انداخت. به گفته شاکی، این پایان 
ماجرا نبود چرا که راننده آدم ربا پس از سرقت گوشی موبایل 
زن جوان، نرم افزار تقلید صدا روی گوشی وی نصب کرده و با 
تغییر صدای خودش و ارسال یک پیام صوتی برای دوستان 

این زن، دست به کالهبرداری زده بود. شاکی گفت: سرقت در 
آخرین ساعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من باید تا شنبه صبر 
می کردم تا حساب هایم را مسدود و خط موبایلم را غیرفعال 
کنم. متهم نیز از فرصت سوءاستفاده کرده و با صدای زنانه برای 
دوستان و اطرافیانم پیام صوتی فرستاده و یک شماره کارت 
داده و با گفتن این جمله که من نیاز فوری به پول دارم، از آنها 
درخواست پول کرده بود. او با این ترفند از برخی از دوستانم از 

یک میلیون تا 5میلیون تومان کالهبرداری کرده بود.
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و تیمی از مأموران با دستور 
قاضی محمد امین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی 
تهران تحقیقات برای بازداشت متهم فراری را آغاز کردند. آنها در 
جریان بررسی های تخصصی موفق شدند هویت مرد آدم ربا را 
شناسایی کنند و معلوم شد که وی یک مجرم تحت تعقیب است 
و در سال 96و در جریان یک درگیری در یکی از شهرهای غربی 
کشور مرتکب قتل یک زن شده است. هم اکنون تحقیقات برای 

بازداشت متجاوز فراری پایتخت ادامه دارد.


