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هرمزگان

 //سال سی ام //

کشف بیش از  50کیلوگرم هرویین
جهان

گروه حوادث :
مرد جوانی که به بهانه تجارت و واردات کاال بدون
گمرکی از اقوام و فامیل خود کالهبرداری کرده بود
توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش فارس ،در تاریخ  9دی ماه سال جاری
فردی با مراجعه به کالنتری  127نارمک به
مأموران اعالم کرد که یکی از بستگانش اقدام به
کالهبرداری  110میلیون تومانی از وی کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کالهبرداری» و به دستور
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه  4تهران ،پرونده جهت
رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت.شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :چند ماه پیش یکی
از بستگان به نام «علی  .ج» مدعی شد که دوستان خوبی در
گمرک پیدا کرده و به واسطه آنها میتواند کاالهای وارداتی را
بدون هرگونه پرداخت عوارض گمرکی ترخیص کند.
وی افزود :به این بهانه و برای مشارکت در سرمایه گذاری ،پیشنهاد
وی را در خصوص سرمایه گذاری جهت واردات گوشیهای تلفن
همراه اپل (  ) Appleقبول کرده و مبلغ  110میلیون تومان به
او تحویل دادم و قرار شد تا پس از وارد کردن گوشیهای تلفن
همراه و فروش آنها در بازار ،اصل پول و همچنین سود حاصل از
سرمایهگذاری به من پرداخت شود.
شاکی گفت :مدتی خبری نبود تا اینکه از طریق سایر بستگان
متوجه شدم که «علی  .ج» به این شیوه اقدام به گرفتن پول از سایر
اعضای فامیل کرده اما آنها نیز همانند من به دنبال او هستند،
آن زمان بود که اطمینان پیدا کردم که «علی  .ج» از تمامی
فامیل کالهبرداری کرده است.با توجه به اظهارات شاکی پرونده،
شناسایی سایر شکات در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان موفق
به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگانی شدند که به این شیوه

و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند.یکی
از مالبختگان پس از تشریح نحوه پرداخت مبلغ
 260میلیون تومان به «علی  .ج» ،در خصوص
علت اطمینان به این شخص گفت :پس از گذشت
مدتی از طرح ادعای علی در داخل اعضای فامیل
مبنی بر داشتن ارتباطات جهت ترخیص کاالهای
خارجی و به ویژه گوشیهای تلفن همراه بدون
پرداخت هرگونه عوارض گمرکی ،ناگهان تنها در
عرض چند ماه تغییر محسوسی در زندگی او ایجاد شد .وی ادامه
داد :او در عرض همین مدت کوتاه یک دستگاه خودرو شاسی
بلند خارجی مدل سال و یک دستگاه خانه ویالیی خریداری کرده
بود و در بین اعضای فامیل نیز با ظاهری کامال شیک و آراسته
ظاهر میشد ،همین موضوع باعث شد تا من و سایر اعضای فامیل
به صحبتهای او اطمینان پیدا کرده و با او در زمینه واردات
کاالهای خارجی و به ویژه گوشیهای تلفن همراه مشارکت در
سرمایهگذاری داشته باشیم اما ناگهان او ناپدید شد.با شناسایی
«علی  .ج  35ساله» و در شرایطی که حتی خانواده خود متهم
نیز هیچگونه اطالعاتی از اقدامات کالهبردارانه و مخفیگاه علی
در اختیار نداشتند ،کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با انجام سلسله اقدامات تخصصی  -پلیسی موفق به
شناسایی مخفیگاه این شخص در شهرک شهید باقری شده و پس
از اطمینان از حضور متهم در داخل مخفیگاهش ،او را دستگیر و
به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.سرهنگ
کارآگاه سعداهلل گزافی ،رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با اشاره به برآورد یک میلیارد تومانی در خصوص این پرونده
گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم به کالهبرداری ،قرار چند
میلیارد تومانی از سوی بازپرس پرونده صادر و شناسایی دیگر
جرایم ارتکابی متهم و همچنین شناسایی سایر شکات احتمالی
در دستور کار این پایگاه قرار گرفته است.

شکارچی تاالرهای عروسی به دام افتاد
گروه حوادث :

فردی که اقدام به سرقت از صندوق عقب خودروهای
مقابل تاالرهای عروسی در مناطق غرب و جنوب غرب
تهران میکرد ،دستگیر شد.
به گزارش فارس ،در پی وقوع سرقتهای مشابه داخل خودرو که
فرد یا افرادی به شیوه سرقت از صندوق عقب خودرو از مقابل
تاالرهای عروس مناطق غرب و جنوب غرب تهران کرده بودند،
پروندهای ویژه در این خصوص در پایگاه دوم پلیس آگاهی تشکیل
شد.با آغاز تحقیقات مشخص شد که فرد یا افرادی با شناسایی
تعدادی از تاالرهای پذیرایی واقع در مناطق غرب و جنوب غرب
تهران ،اقدام به سرقت تجهیزات سیستم پخش ،الستیک زاپاس،
لباس و دیگر محتویات صندوق عقب خودروهای پارک شده
متعلق به میهمانان مراسمات عروسی در حال برگزاری در داخل
تاالرها کردهاند که با بررسی سرقتهای مشابه ،دهها مالباخته
شناسایی شدند.

تمامی مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که سرقتها
زمانی که انجام شده که آنها برای حضور در مراسم در داخل تاالر
بودهاند و همگی آنها پس از پایان مراسم و در زمان مراجعه به
محل پارک خودرو در ساعتهای پایانی شب متوجه تخریب درب
صندوق عقب خودروهای خود و سرقت شدهاند.
با توجه به شیوه و شگرد سرقتها ،کارآگاهان با مراجعه به محل
تاالرهای پذیرایی و بررسی دوربینهای مدار بسته متعلق به
تاالرها و دیگر مراکز تجاری و اداری محدوده سرقتها ،موفق به
شناسایی یک دستگاه خودرو پراید شدند که در تمامی سرقتها
حضور داشته است.با شناسایی خودرو پراید ،آخرین مالک آن به
نام «اکبر  .ح  27ساله» شناسایی و با انجام چهره نگاری و مطابقت
تصاویر وی با تصاویر به دست آمده از دوربینهای مداربسته به
عنوان متهم پرونده شناسایی و نهایتاً در تاریخ  5اسفند ماه سال
جاری ،در مخفیگاهش واقع در منطقه اسالمشهر دستگیر و به
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

درخواست نبش قبر برای پسر گمشده
گروه حوادث :
زن میانسال پس از هشت ماه جستجو ،وقتی متوجه شد پسر
گمشدهاش فوت کرده درخواست کرد با نبش قبر ،جسد به شهر
دیگری منتقل شود.

به گزارش جام جم ،اوایل تیر امسال پلیس جسد مردی را در یکی
از خیابان های تهران پیدا کرد که بررسی ها نشان می داد بر اثر
مصرف مواد مخدر فوت کرده است بنابراین موضوع به بازپرس
کشیک ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران گزارش و جسد
وی به پزشکی قانونی منتقل شد تا هویت وی مشخص شود ،اما
تحقیقات پلیس در این زمینه برای مشخص شدن هویت وی و
یافتن خانواده اش بی نتیجه ماند تا این که با هماهنگی قضایی
جسد مرد ناشناس به عنوان مجهول الهویه در گورستان تهران
دفن شد.
با گذشت هشت ماه از کشف این جسد روز گذشته زن میانسالی با
حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران با ارائه
مدارکی اعالم کرد جسدی که به عنوان مجهول الهویه در بهشت
زهرا دفن شده ،متعلق به پسر بیست و چهار ساله وی است.

وی در اظهاراتش گفت :پسرم هرازگاهی برای کار کردن از
شهرمان در غرب کشور به تهران می آمد و مدتی بعد بازمی
گشت .اوایل تیر امسال خانه مان ر ا به مقصد تهران ترک کرد تا
در آنجا کاری پیدا کند .چند روز بعد تلفنی با ما حرف زد و دیگر
خبری از او نشد و حتی تماس تلفنی هم نداشت .بنابراین زمانی
که موفق به یافتن وی نشدیم به پلیس آگاهی شهرمان رفتیم و
برای یافتن وی کمک خواستیم ،اما جستجو ها برای یافتن وی
بی نتیجه ماند تا این که دو روز پیش از طریق یکی از اقوام مطلع
شدیم که پسرم مرده و در گورستان تهران دفن شده است .برای
اطمینان به پزشکی قانونی رفتیم که با دیدن تصویر جسد مرد
مجهول الهویه از روی دندان هایش که شکسته بود متوجه شدم
او پسرم است .بنابراین می خواهم تا اجازه نبش قبر پسرم و انتقال
جسد وی برای خاکسپاری در زادگاهمان صادر شود.
با توجه به این که اجازه نبش قبر باید با نظر مراجع تقلید صورت
گیرد ،با دستور قضایی قرار شد تا هماهنگی های الزم در این
رابطه صورت گیرد و پس از اجازه از مراجع تقلید نبش قبر انجام
شود و جسد مرد جوان برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شود.

سرقت  12میلیون تومانی دختر فراری از پدر
گروه حوادث :
رییس پلیس فتا انتظامی استان سیستان و بلوچستان از
دستگیری دختر جوانی که اقدام به سرقت مبلغ  12میلیون
تومان از حساب پدر خود کرده بود ،خبر داد.

به گزارش ایرنا  ،سرهنگ «سیدمحمد حسینی پور» گفت :با
شکایت شهروند زاهدانی مبنی بر برداشت مبلغ قابل توجهی از
حساب بانکی اش پرونده تشکیل و در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان افزود :پس از اخذ
اظهارات شاکی ،کارشناسان این پلیس اقدامات تخصصی خود
را به منظور شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن این سرقت
آغاز کردند.
حسینی پور افزود :با پیگیری سرنخ های به دست آمده ،دختر

شاکی به عنوان متهم شناسایی و از آنجا که به شهرستان
چابهار گریخته بود با تالش کارشناسان اداره مبارزه آن
شهرستان شناسایی و به این پلیس احضار شد.
وی تصریح کرد :متهم پس از رویارویی با شواهد و مستندات
صراحتا به جرم خود اعتراف کرد و در بیان ماجرا گفت ،مدتی
پیش به دلیل اختالف با پدرم از خانه گریختم و کارت بانکی
پدرم را نیز با خود بردم از آنجا که به اطالعات آن دسترسی
داشتم طی چند مرحله از کارت بانکی به حساب خودم مبلغی
را انتقال دادم .وی از شهروندان خواست از اطالعات بانکی خود
با حساسیت بیشتری حفاظت کنند و با فعال سازی گزارش
پیامکی بالفاصله بعد از هر تراکنش از انجام آن اطالع پیدا کرده
و جلو سوء استفاده های احتمالی بعدی گرفته شود.

فرمانده انتظامی فنوج تصریح کرد :در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه کلت کمری
به همراه مقادیری مهمات جنگی کشف و دو دستگاه خودرو آنان نیز توقیف شد.فرمانده
انتظامی فنوج تصریح کرد :در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه کلت کمری به همراه
مقادیری مهمات جنگی کشف و دو دستگاه خودرو آنان نیز توقیف شد.به گزارش جنوب
نیوز؛ سرگرد احمد ثمره حسینی افزود :با افزایش پوشش اطالعاتی ،ماموران انتظامی
شهرستان فنوج باخبر شدند تعدادی افراد شرور مسلح در یکی از روستاهای اطراف این
شهرستان مخفی شده اند.وی ادامه داد :در این رابطه بالفاصله گروهی متشکل از افراد زبده
به محل اعزام و پس از اطمینان از صحت خبر ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همکاری
پلیسامنیتسیستانوبلوچستانموفقشدنددریکعملیاتمنسجموهماهنگپلیسی
پنج شرور فراری را دستگیر کنند.فرمانده انتظامی فنوج تصریح کرد :در بازرسی از مخفیگاه
متهمان یک قبضه کلت کمری به همراه مقادیری مهمات جنگی کشف و دو دستگاه خودرو
آنان نیز توقیف شد.وی افزود :در تحقیقات مقدماتی از متهمان و بررسی سوابق مشخص شد
که یکی از متهمان از عوامل اصلی به شهادت رساندن دو مامور انتظامی در سالجاری است.

گروه حوادث:

اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات
فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربینهای مدار بسته بانکها و
عابربانکها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.
کاکوان با بیان اینکه سارق به نام «هادی» ظرف مدت  12روز پس
از ثبت شکایات و در تاریخ سیام بهمن ماه امسال دستگیر شد،
به ایسنا گفت :متهم دستگیر شده متولد سال  1369بوده و دارای
مدرک تحصیلی لیسانس است.وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر
انتظامی گفت :این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن
در شعب مختلف یکی از بانکهای کشور مشتریانی را که اقدام به
افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و
در فرصتی مناسب به تعقیب آنان میرفته و هنگامی که این مشتریان
برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده
و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل
زباله میانداختند ،این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از
اطالعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان
میکرد.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد :همچنین متهم با
نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود ،رمز
جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز
اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود ،این فرد نیز با سوءاستفاده از
این خالء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان
از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.
کاکوان با اشاره به تشکیل  10پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار
کرد :تاکنون برابر اعترافات این فرد از  10تن از مشتریان این بانک

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء
استفاده از زبالههای بانکی ،اقدام به خالی کردن حساب دارندگان
کارتهای جدید عابر بانک کرده بود ،خبر داد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء
استفاده از زبالههای بانکی ،اقدام به خالی کردن حساب دارندگان
کارتهای جدید عابر بانک کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت:
چندی پیش پروندهای مبنی بر کالهبرداری از یکی از دارندگان
کارتهای عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به
فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوهای
مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارتهای عابربانک شده
بود ،به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی
به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.
وی با اشاره به شیوه کالهبرداری در این پرونده اظهار کرد :آنچه
که در تمامی پروندهها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را
به این سمت هدایت کرد که احتماال تمامی این اقدامات از سوی
یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام
بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حسابها پس از یک یا دو روز از
گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگیهای موجود در
این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد :کارآگاهان
پلیس فتا تحقیقات گستردهای را برای شناسایی عامل یا عامالن این

میــــــز خبـــــــــــــــــر
کشف  66هزار عدد قرص غيرمجاز
فرمانده انتظامي بندرخمير از کشف  66هزار عدد
قرص ترامادول از يک دستگاه خودرو نيسان در
اين شهرستان خبر داد.
به گزارش(ایسنا) سرهنگ غالمرضا حسنوند با
اعالم اين خبر گفت :مأموران پاسگاه انتظامي
رويدر حين کنترل و گشت زني در سطح حوزه
استحفاظي به يك دستگاه خودرو نيسان که به
صورت غيرمتعارف با درب هاي باز در نقطه اي
خلوت پارک شده بود ،مشکوک و جهت بررسي
آن اقدام کردند.وي افزود :با هوشياري مأموران در
بازرسي از نيسان 66 ،هزار عدد قرص ترامادول به
همراه  10کيلو مواد مخدر از نوع ترياک که به طرز
ماهرانه اي در اين خودرو جاسازي شده بود ،کشف
شد.اين مسئول انتظامي خاطرنشان کرد :خودرو
به همراه بار مكشوفه جهت سير مراحل قانوني به
پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان انتقال شد.

کالهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کالهبرداری شده 120
میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حسابها  500هزار
تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام
شده است.
به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ،متهم دستگیر شده پس از
تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه
کاغذی ارائه شده به مشتری افزود :در رایزنی با مسئوالن این بانک
موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکتهای حاوی
رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند
که این موضوع از سوی مسووالن بانک اصالح شد.
کاکوان همچنین از مشتریان بانکها و دارندگان کارتهای عابربانک
خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن
تعویض دورهای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام
به دریافت کارت عابربانک کردهاند پس از تعویض رمز اول کارت خود
پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز
رها نکنند.وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت :در این موارد
مالباختگان غافل از اینکه میبایست رمز اول و دوم درج شده در
پاکت را تعویض کنند ،تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان
محل رها میکردند .سارق نیز با اطالع از درج هر دو رمز درون
پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن
حساب آنان اجرا میکرد.

این نوزاد برای زنده ماندن باید شنا کند!

یک نوزاد  ۱۵هفته ای انگلیسی برای درمان
بیماری قلبش شنا یاد گرفت .ویلیام  ۱۵هفته ای
باید برای بهبود حفره درون قلبش به طور منظم
شنا کند .او شنا کردن را زمانی آغاز کرد که فقط
 ۷هفته داشت .قلب این نوزاد مبتال به سندرم
داون نیاز به عمل جراحی داشت و پدر و مادرش
تصمیم گرفتند برای قوی کردن عضالت بدنش به
وی در نوزادی شنا یاد بدهند.
ویلیامز آنقدر با اطمینان در آب شنا میکند که
انگار یک اردک از آب گرفته است .این نوزاد
شنا کردن را تنها  ۲روز قبل از بستری شدن در
بیمارستان و انجام عمل جراحی یاد گرفت .پدر و
مادر ویلیامز همواره می خواستند که فرزندشان
قدرت بدنی و عضالنی باالیی داشته باشد تا بتواند
به بیماری خود غلبه کند .شاید شنا کردن تنها
راه نجات ویلیامز از مرگ بود.ویلیامز بعد از انجام
عمل جراحی حدود  ۴ماه را در بیمارستان سپری
کرد تا دوران نقاهتش را بگذراند .مادر ویلیامز او
را سوپرمن کوچک صدا می کند .به گفته پزشکان
شنا کردن به ویلیامز کمک کرد برای عمل جراحی
آماده تر باشد و بتواند آن را به خوبی پشت سر
بگذارد.مادر ویلیامز در این باره میگوید « :اولین
باری که او وارد استخر شد به شدت به آب رغبت
نشان داد و با خوشحالی روی آب شناور می شد.
بعد از یک دوره آبدرمانی ما متوجه شدیم که
عضالت ویلیامز قوی تر شده است چون معموال
نوزادان سندروم داونی دچار ضعف عضالنی
هستند».حاال ویلیامز میتواند برای تمام کودکان
دارای سندروم داون نمادی از شجاعت و پیشرفت
باشد تا آنها نیز با الگو قرار دادن او تالششان را
برای زندگی بهتر بیشتر کنند.

حکایت یک زندانی غیرعمد ؛

دیه  ۴۵۰میلیـونی مرد روستـایی
گروه حوادث :
یک مرد روستایی به دلیل یک جرم غیرعمد متهم به پرداخت ۴۵۰
میلیون تومان دیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،مرد روستایی  ۳۴ساله به نام (ی  -ن) که
حتی یک سابقه کیفری هم نداشت در حالی سرپرستی همسر و
فرزند و همچنین مادر و خواهرانش را برعهده داشت که در یک
حادثه کارگاهی باعث مصدومیت شدید همکار خود می شود.
نامبرده در جریان ساخت و ساز یک منزل مسکونی دو طبقه ،در
حالی که خودش در طبقه همکف مشغول به کار بود بر اثر نصب
نامناسب و سنگینی مصالح ساختمانی و همچنین بی احتیاطی یکی
از کارگران باالبر سقوط کرده و با فرود بر روی کارگر کنار دستی
ی شود.
خود منجر به قطع نخاع و مجروح شدن وی م 
به دلیل جراحت و مصدومیت شدید کارگر ساختمانی خانواده شخص
مصدوم با تشکیل پرونده و شکایت قضایی موجب می شوند تا (ی -
ن) به پرداخت دیه محکوم شود .در حال حاضر زندانی ،با محکومیت
عدم رعایت ضوابط ایمنی در حین کار و عدم مهار نامناسب دستگاه
باالبر  ۹۰درصد مقصر حادثه شناخته شده و محکوم به پرداخت

دیه  ۴۵۰میلیون تومانی شود .و هم اکنون نزدیک به دو سال است
که این زندانی ،به علت نداشتن وثیقه بدون حتی یک روز مرخصی
در زندان به سر میبرد.برابر گزارش مددکاران زندان خرم آباد ،این
مرد روستایی حتی در تهیه مایحتاج معیشتی خود در زندان ناتوان
بوده و با انجام امور نظافت اتاقها و کمک به سایر زندانیان امرار
معاش کرده و درآمد مختصری را برای خانوادهاش تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ،شاکی این پرونده فرد متاهلی است
که به علت وقوع این حادثه قطع نخاع شده و به استناد
گزارشات پزشکی ،باید تا سالها تحت مراقبت های ویژه و
بعضا پر هزینه قرار گیرد .فرد مصدوم در حال حاضر قادر
به هیچگونه تحرکی نبوده و طبق نظر پزشکی قانونی من
بعد نیز هرگز قادر به انجام فعالیتهای شخصی نخواهد بود.
همچنین همسر این شخص ،پس از وقوع حادثه دچار
افسردگی شدید روحی شده و به جهت مصرف باالی
دارو دیگر از نگهداری مناسب و تأمین کامل هزینههای
باالی درمانی او ناتوان و همین امر باعث زخم بستر شدید
همسرش شده است.به گزارش مهر ،دیه مشکالت نخاعی،
پارگی ریه ،بی اختیاری ادرار و بسیاری دیگر از مشکالت
ناشنیدنی این مصدوم در حال حاضر  ۳برابر دیه یک نفس محاسبه
شده و به دنبال آن شخص سهل انگار این ماجرا هیچ سوءنیتی هم در
ایجاد این مشکالت برای مصدوم و خانواده او را نداشته و هم اکنون
به دلیل محکومیت  ۴۵۰میلیونی دیه بیش از دو سال است که در
حبس به سر میبرد.

همسر صیغهای ،دامی برای کالهبرداری از مرد ثروتمند
گروه حوادث :
پلیس در حال تحقیق از مردی است که به قصد تصاحب اموال
پیرمردی ثروتمند او را تا آستانه مرگ پیش برده .بازجویی از متهم
فاش کرد او قبال نیز زنی مسن را با انگیزه سرقت به قتل رسانده و از
آن زمان تحتتعقیب قرار داشته است.

به گزارش شرق ،کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسانرضوی
چندی قبل مطلع شدند مردی مسن در حالیکه به دلیل مسمومیت
دارویی به کما رفته ،به بیمارستان منتقل شده است .طبق گزارش
مسووالن بیمارستان ،افرادی ناشناس بیمار را به مرکز درمانی برده و
خودشان فرار کرده بودند .این موضوع احتمال عمدیبودن واقعه را
افزایش داد و پلیس سعی کرد بفهمد چه اشخاصی و با چه انگیزهای
مرد مسن بهنام محمود را مسموم کردهاند .در جریان تحقیقات فاش
شد محمود که مردی ثروتمند است ،بهتازگی با زنی جوان به نام
نرگس عقد موقت کرده بود .کارآگاهان با تحقیق در این خصوص
پی بردند تمامی امالک محمود به نرگس واگذار شده است .از سویی
تمام موجودی حسابهای بانکی پیرمرد نیز برداشت شده بود .این
اطالعات سبب شد نرگس مورد ظن قرار بگیرد و این فرضیه مطرح
شود که او با هدف تصاحب اموال شوهرش او را تا آستانه مرگ پیش
برده است .فراریبودن نرگس احتمال صحت این فرضیه را بیشتر کرد
و ماموران جستوجوهای وسیعی را برای یافتن ردی از این زن آغاز
کردند .آنها با بررسی زندگی خصوصی نرگس پی بردند وی پیش از
اینکه با محمود ازدواج کند ،در عقد موقت مردی به نام ناصر بوده.
نام ناصر در پروندهای جنایی بهعنوان متهم به ثبت رسیده و پلیس

جدول کلمات متقاطع

در تعقیب او بود اما ردی از این مرد به دست نیامده بود .اطالعات
موجود در پرونده ناصر نشان میداد او چندماه قبل پیرزنی روستایی
را به قتل رسانده و طالهایش را دزدیده است.
کارآگاهان جنایی آن زمان بعد از اطالع از مرگ پیرزن وارد عمل شده
و پی برده بودند متوفی بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده
و به قتل رسیده است .ناصر اگرچه در روستای محل سکونت مقتول
اقامت نداشت ،اما بهواسطه حضور چندنفر از بستگانش در آن روستا
مرتب به آنجا رفتوآمد میکرد و در همین اثنا با پیرزن نیز آشنا
شده بود بهگونهای که میتوانست بهراحتی وارد خانه او شود و نقشه
جنایتکارانه خود را اجرا کند .پیشرفت تحقیقات همان فرضیه اولیه
را به اثبات رساند و کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که ناصر و نرگس
در مسمومکردن پیرمرد ثروتمند و انتقال سند امالک او همدست
هستند ،به همین دلیل دامنه تحقیقات خود را برای دستگیری هردو
متهم گسترش دادند تا اینکه توانستند با پیگیری اخبار موجود ،مرد
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استاتین احتمال بروز سرطان کبد را کاهش
می دهد
مطالعات محققان انگلیسی نشان می دهد که
استاتین ،احتمال بروز سرطان کبد را کاهش
می دهد.به گزارش ایرنا استاتین ها گروه اصلی
داروهای کاهش دهنده کلسترول خون هستند.
سیمواستاتین ،پراوستاتین و اتوروستاتین از
داروهای اصلی این خانواده محسوب می شوند.
استاتین ها مسیر ساخت کلسترول توسط کبد
را مسدود می کنند ،بنابراین سلول های کبدی
خالی از کلسترول می شوند .همچنین استاتین ها
به جذب مجدد کلسترول از رسوب های موجود در
دیواره شریان ها کمک می کنند و به این ترتیب
بیماری شریان های کرونر را از بین می برند.
تحقیقات انجام شده روی داوطلبان انگلیسی نشان
می دهد که مصرف این دارو احتمال سرطان کبد
را کاهش می دهد.به گزارش موسسه ملی سرطان
آمریکا ،سرطان کبد ( )HCCسومین علت عمده
مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان محسوب می
شود .این بیماری معموال در افراد باالی  50سال و
به خصوص در مردان دیده می شود.
سیروز یا زخم شدن کبد ،هپاتیت  Bو  ، Cعفونت
ویروسی ،التهاب مزمن کبد ،هموکروماتوز (تجمع
آهن در بدن) و مصرف الکل ،مهمترین دالیل ابتال
به سرطان کبد هستند.

جوان را ردیابی و در جریان یک تعقیب و گریز بازداشت کنند .ناصر
که ابتدا قصد نداشت به جرایمش اعتراف کند سرانجام وقتی در اداره
آگاهی تحت بازجوییهای تخصصی قرار گرفت ،همه حقایق را بازگو
کرد و گفت« :مدتی قبل متوجه شده بودم پیرزن روستایی طالهای
زیادی دارد به همین دلیل نقشه سرقت از او را طراحی کردم و وی
را به قتل رساندم .بعد از آن فرار کردم و پلیس هم نتوانست ردی از
من پیدا کند .در همان اوضاع و احوال با مردی مسن آشنا شدم که
ثروت زیادی داشت به همین دلیل نقشهای طراحی کردم و با همسر
صیغهای خودم در میان گذاشتم .ما از هم جدا شدیم تا نرگس بتواند
ن کار در مسیر پیرمرد قرار گرفت و با
با آن مرد ازدواج کند .او برای ای 
وی طرح دوستی ریخت .بعد از آن من بهعنوان یکی از اقوام نزدیک
نرگس وارد ماجرا شدم و به این ترتیب آن دو عقد موقت کردند».
متهم به قتل ادامه داد« :بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که فرصت
برای اجرای نقشهمان مناسب است ،به همین دلیل به پیرمرد دارو
خوراندیم و وقتی او بیهوش شد وی را مقابل یک بیمارستان رها
کردیم .بعد از آن من از دونفر از دوستانم که افرادی سابقهدار هستند
کمک خواستم .ما یکی از آنها را شبیه به پیرمرد گریم کردیم و
با مدارک شناسایی او به محضر رفتیم .با این ترفند توانستیم
اسناد امالک مرد ثروتمند را به نام نرگس منتقل کنیم .بعد از آن
حسابهای بانکی او را خالی کردیم» .کارآگاهان بعد از پیبردن به
حقیقت به تحقیقات خود ادامه دادند تا نرگس و سایر متهمان این
پرونده را نیز بازداشت کنند .تالشها در این خصوص کماکان ادامه
دارد.
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افقی
ً
-1صفت آدم بینوا وآسمان جل-از امراض خونی که اکثرا جنبه ارثی

چــــهرههــــــا

مرد جوان اقوام و فامیلش را طعمه نقشه شوم خود کرد

ایــران

سرقت میلیـونی
با استفاده از سربرگ بانک

مراقب نظافتچی های قالبی باشید
ساکن محدوده یاد شده طی تماس تلقنی با پلیس اعالم کرد که
یک نظافتچی منزل را در حال سرقت از انباری منزلش مشاهده
کرده است.
وی افزود  :این شهروند ،از ماموران درخواست کرد به این موضوع
رسیدگی کنند که بالفاصله ماموران کالنتری به محل اعزام شدند
و دقایقی بعد این متهم را تحت تعقیب قرار دادند.
سرهنگ نادری افزود :ماموران  ،در این تعقیب و گریز  ،موفق
شدند متهم را بازداشت و به محل یاد شده منتقل کنند که در این
رابطه اهالی محل به ماموران گفتند که این فرد با لباس نظافتچی
وارد ساختمان ها می شد و پس از جلب اعتماد اعضای ساختمان
 ،اقدام به سرقت از انباری ها می کرد.
سرکالنتر چهارم اضافه کرد :با این تفاسیر متهم به کالنتری منتقل
شد و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن ضمن معرفی خود به
نام ‹ب› به جرم خود مبنی بر سرقت از منازل اعتراف و عنوان کرد
که با ورود به منازل شهروندان اقدام به سرقت می کند.

آدام جانسون بازیکن میلیونر  27ساله تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه ساندرلند،
به ظن داشتن رابطه جنسی با دختر  15ساله ،توسط پلیس این کشور دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ،یک سخنگوی پلیس گفت که آدام جانسون ستاره تیم فوتبال
ساندرلند هم اینک در بازداشت به سر می برد .باشگاه ساندرلند تصریح کرده تا
پایان تحقیقات پلیس انگلیس ،او از حضور در این تیم محروم است.باشگاه ساندرلند
گفته است که تا زمان مشخص شدن تحقیقات پلیس انگلیس ،اظهارنظر بیشتری
در این مورد انجام نخواهد داد.جانسون که سابقه بازی در تیم های ،لیدز یونایند،
واتفورد  ،میدلزبرو و منچسترسیتی را در کارنامه خود دارد 12 ،بار نیز پیراهن تیم
ملی انگلستان را به تن کرده و در جریان این فصل لیگ برتر جزیره چهار گل برای
ساندرلند به ثمر رسانده است.منابع محلی گفتند جانسون که در سال  2012میالدی
یک قرارداد  10میلیون پوندی با ساندرلند به امضا رساند ،روز دوشنبه بدنبال یورش
نیروهای پلیس به خانه  1.8میلیون پوندی اش در منطقه دورهام دستگیر شد.

بازداشت فوتبالیست ملی پوش انگلیس

گــــــزارش خبــــری

به گزارش ایرنا  ،سرهنگ علی احمد نادری  ،گفت :با توجه به
نزدیک شدن نوروز و خانه تکانی  ،تعدادی از سارقان و افراد
سودجو ضمن معرفی خود به عنوان نظافتچی  ،اقدام به سرقت
از منازل شهروندان می کنند که الزم است شهروندان در این
خصوص دقت کافی را داشته باشند و تنها از کارگران خدماتی
شرکت های معتبر خدماتی بهره جویند ضمن اینکه موارد
مشکوک را به پلیس اطالع دهند.
نادری این مطلب را با اشاره به خبر دستگیری سارقی بیان کرد که
این سارق تحت عنوان نظافتچی از انبار خانه ها سرقت می کرد.
نادری گفت :این سارق در محدوده شرق تهران  ،اقدام به سرقت
از انبار خانه ها می کرد که در این رویداد  ،یکی از شهروندان
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دستگیری عامل اصلی شهادت دومامور ناجا

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف  50کیلو و  180گرم هرویین که در پشت صندلی
های یک دستگاه خودرو پراید جاسازی شده بود،در یکی از محورهای خروجی این
استان خبر داد.به گزارش ایرنا ،سردار رضا محمدی یگانه اظهار داشت :ماموران مستقر
در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی بندرعباس ،به هنگام کنترل خودروهای عبوری در
مسیر خروجی شهرستان به یک دستگاه پراید مشکوک شدند.وی ادامه داد :ماموران به
منظور بررسی خودرو ،به راننده آن دستور ایست دادند که راننده بدون توجه به هشدار
پلیس با سرعت باال اقدام به فرار می کرد.
سردار یگانه بیان داشت :با وجود تالش های بسیار راننده که برای فرار از دست ماموران،
با انجام حرکات انحرافی سعی در واژگونی خودرو پلیس داشت ،با اصابت گلوله ماموران
به الستیک های پراید ،خودرو یاد شده واژگون می شود.فرمانده انتظامی هرمزگان گفت:
در بازرسی از این خودرو سه کیسه حاوی  47بسته مواد مخدر از نوع هرویین به وزن
 50کیلو و  180گرم که در پشت صندلی های پراید جاسازی شده بود ،کشف و راننده آن
نیز دستگیر شد.

گروه حوادث :
سرکالنتر چهارم پلیس پایتخت ،تاکید کرد :شهروندان برای
استخدام نظافتچی و کارگران خدماتی مواظب نظافتچی های
قالبی باشند.
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