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خبرتلگرامی
شکارچی ،شکار شیرها شد
D

ی�ک س�خنگوی پلیس گفت :ش�یرها یک
ش�کارچی غیرقانونی را در نزدیکی پارک
ملی «کروگ�ر» واقع در اس�تان لیمپوپوی
آفریقایجنوب�ی خوردن�د و تنه�ا س�ر و
قسمتهایی از بدن او را باقی گذاشتهاند/.
باشگاه خبرنگاران جوان
Dانفجار گاز در یک شرکت غذایی در اهواز

صادق سالمت ،معاون امدادونجات جمعیت
هاللاحمر خوزس�تان گفت :حوالی ساعت
 20:30روز گذش�ته حادث�ه انفج�ار گاز در
طبقه فوقانی یک ش�رکت غذایی واقع در
میدان س�هراهی تپه (میدان چهار اس�ب)
ب�ه س�مت بروم�ی در اه�واز ب�ه جمعیت
هاللاحمر اطالعرس�انی ش�د ک�ه در این
حادثه که منجر به آتشسوزی و فروریختن
بخشی از س�اختمان این شرکت شده بود،
 9نفر دچار سوختگی شدند/ .ایسنا
Dمهریه ،مادرشوهر تویسرکانی را
روانه زندان کرد

مدیرعامل س�تاد دیه استان همدان گفت:
ناتوانی در پرداخت مهریه ،به زندانیشدن
مادرش�وهر در تویسرکان منجر شد .یداهلل
روحانیمنش اظهارک�رد :تضمین پرداخت
مهریه توس�ط والدین ،یک�ی از آیینهایی
اس�ت ک�ه در پای س�فره عقد ش�اهد آن
هستیم و این اتفاق در مواردی پای والدین
را در صورت اختالفات خانوادگی به دادگاه
و حتی زندان میکشد/.ایرنا
Dمسافران نوروزی مراقب کالهبرداران
فضای مجازی باشند

رئیس اداره پیش�گیری از جرائم س�ایبری
پلیس فت�ای ناج�ا گفت :هموطن�ان دقت
داش�ته باش�ند برای تهیه بلیت به مراکز و
س�ایتهای مجاز که در پرتال رس�می هر
ی�ک از ارگانهای حملونق�ل عمومی مثل
هواپیمای�ی کش�وری(،)http://www.cao.ir
حملونق�ل ریـل�ی()https://www.raja.ir
و حملونق�ل جادهای(س�ایت تعاونیهای
مجاز) آم�ده مراجعه کرده و از خرید بلیت
از س�ایتهای واسط که بهصورت غیرمجاز
اق�دام ب�ه ف�روش بلی�ت و بعض� ًا گرانتر
از قیم�ت مص�وب مینماین�د خ�ودداری
کنند /.ایرنا
Dتمهیداتپلیسپایتخت
برای ایام پایانی سال

س�ردار حس�ین رحیمی ،فرمانده انتظامی
ته�ران ب�زرگ ،از اجرای مرحل�ه جدیدی
از ط�رح برخورد ب�ا س�ارقان ،مالخران و
محکوم�ان فراری خب�ر داد و در تش�ریح
ای�ن خب�ر گف�ت :پ�س از دو هفت�ه کار
اطالعاتی و دو روز عملیات ضربتی ،ماموران
پلی�س آگاه�ی تهران بزرگ موفق ش�دند
 29باند س�رقت از جمله س�ارقان به عنف،
زورگیران ،سارقان منازل و مغازه ،سارقان
لوازمخ�ودرو و خودرو ،همچنین جاعالن و
کالهبرداران را منهدم و اعضای این باندها
را دستگیر کنند / .پایگاه خبری پلیس

حوادث
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پرونده شیطان پایتخت سنگینتر شد

پرونده آزارهای س��ریالی پس��ربچههای تهرانی توس��ط جوان
شیطانصفت پایتخت با اضافهشدن دو شاکی دیگر به شکات،
س��نگینتر ش��د .به گزارش فارس ،اوایل امس��ال پس��ر بچه
10س��الهای با حضور در اداره پلیس ،از سناریوی سیاهی پرده
برداشت .این پسربچه که همراه پدر خود به مأموران پلیس پناه
برده بود ،اظهارداشت :هدف آزارجنسی مرد جوان شیطانصفت
واقع ش��ده و آزار و اذیت شده اس��ت .ماموران بهدلیل اهمیت
ای��ن موضوع و بار روانی آن ،انجام تحقیقات گس��ترده در این
پرون��ده را در دس��تورکار خ��ود قرار دادند تا هر چه س��ریعتر
متجاوز را دستگیر کنند .مأموران در اولین گامهای تحقیقاتی
خود متوجه شدند که ماجرای تجاوز به پسربچه تهرانی توسط
مرد س��ابقهداری انجام شده است .با رس��یدن به این سرنخ و
بنابر تحقیقات ،مش��خص شد جوان ش��یطانصفت بر این کار
خود مداومت داش��ته و گویا ش��کات پرون��ده به یک نفر ختم
نمیش��ود .یکی دیگر از چیزهایی ک��ه در حین تحقیق برای
ماموران روش��ن ش��د این بود که مرد ش��یطانصفت حتی در
بعضی از نقش��ههایش طعمههای خود را سوار بر خودرو پراید
سفیدرنگ شیشه دودیاش کرده و برای اجرای نقشهاش آنها
را به جنگلهای لویزان میبرده است .با افزایش شکات پرونده،
همچنین س��رنخهای بهدس��ت آمده در این پرون��ده ،بازپرس
سهرابی از شعبه نهم دادس��رای امور جنایی تهران دستور داد
تا تیمی از ماموران اداره شانزدهم آگاهی برای دستگیری عامل
این حادثه هولناک وارد عمل ش��وند .کارآگاهان اقدامات فنی
خ��ود را آغ��از کردند ،این در حالی بود که پروندههای مش��ابه
دیگ��ری در پلیس آگاهی تهران تش��کیل میش��د و ماموران
برابر یک پرونده س��ریالی پیچیده قرارگرفته بودند .ماموران با
بررس��ی دوربینهای مداربسته در نزدیکی کانال آبی که اولین

ش��اکی مدعی شده بود در آنجا مورد آزار قرار گرفته ،توانستند
تصویر جوان موتورس��وار متجاوز جنس��ی را بهدست آورند .به
این ترتیب کارآگاهان با در دس��ت داشتن این سرنخ به سراغ
پروندههای مشابه در سالهای قبل رفتند و همین کافی بود تا
ایمان که 10س��ال قبل بهخاطر تجاوز جنسی به یک پسربچه
دستگیر شده بود شناسایی شود .ردیابیهای پلیس ادامه داشت
ت��ا اینکه در آخرین روز دی ماه امس��ال ماموران با شناس��ایی
مخفیگاه ایمان در منطق��ه دالوران ،در عملیاتی غافلگیرانه او
را که در حال استراحت در خانهاش بود دستگیر کردند .ایمان

دستگیری مظنونان به سرقتکودک

دادس��تان عموم��ی و انق�لاب اردبی��ل از
دس��تگیری مظنون��ان ب��ه س��رقت کودک
مشگینش��هری که فروردین ماه سالجاری
در خلخال گمش��ده بود خبر داد .سیدناصر
عتبات��ی در گفتوگو با ایس��نا ،اظهارکرد:
سرنخهایی از «حسین اسدی» کودک ربوده
شده مشگینشهری که در خلخال گمشده
بود بهدس��ت آمده و بازجوی��ی از مظنونان
ادامه دارد .وی با اش��اره ب��ه اینکه اقدامات
اولیه برای بازجوی��ی و جمعآوری اطالعات
از مظنونان در حال انجام است ،خاطرنشان
کرد :تا مش��خص نش��دن نتیجه تحقیقات
اظهارنظ��ر قطعی در ای��ن خصوص صورت
نمیگی��رد و ما در ح��ال بررس��ی و انجام
تحقیقات کامل هس��تیم .دادستان عمومی
و انق�لاب اردبیل با بی��ان اینکه در روزهای
اخیر سه نفر در این خصوص دستگیر شدند،

تاکیدکرد :تا حصول نتیجه نهایی پرونده از
س��وی دادگس��تری مرکز اس��تان در حال
پیگیری اس��ت .حسین اسدی کودک چهار
س��اله مشگینشهری روز  13فروردین سال
 96در منطقه خلخال گمشده و در پی آن،
گمانهزنیهای متعددی در خصوص سرقت
یا غرقشدن وی در کانال آب صورت گرفته
بود .گزارش کاملی از گمشدن این پسربچه
ارائه ش��د و بررسیهای ماههای اخیر نشان
م��یداد که به احتمال زی��اد این کودک به
داخل رودخانه افتاده ،چراکه در نزدیکی این
مح��ل دمپاییهای او پیدا ش��ده بود ،اما در
روزهای اخیر با پیداشدن سهنفر از مظنونان
به س��رقت حسین اسدی ،این پرونده مسیر
تازهای یافته و دادس��تانی مرکز اس��تان در
حال پیگیری و حص��ول نتایج دقیق از این
اتفاق است.

تشدید برخورد با تیراندازی در عروسیهای بوشهر
فرمانده انتظامی اس��تان بوش��هر گفت :طرح
برخورد با استفادهکنندگان از سالح در مراسم
عروس��ی تشدید ش��ده است .س��ردار خلیل
واعظی در گفتوگو با میزان ،در خصوص اقدام
غیرقانونی تیراندازی در جشن عروسی گفت:
متاسفانه عدهای از دارندگان مجوز حمل سالح
با قانونش��کنی بر اساس یک رسم قدیمی در

جشنهای عروسی اقدام به تیراندازی میکنند
که تاکنون حوادث تلخی را در اس��تان بوشهر
بهوجود آوردهاند .سردار واعظی با اشاره به آمار
نگرانکننده در ای��ن زمینه تصریح کرد :فقط
در شهرس��تان دشتس��تان در ششسال اخیر
در حوادث تیراندازی در جش��نهای عروسی،
هفتنفر کشته و ششنفر زخمی شدهاند.

در همان تحقیقات ابتدایی به ش��ش مورد آزار و اذیت جنسی
پسربچههای تهرانی در کانال آب اعتراف کرد .از سوی بازپرس
پرونده با توجه به افزایش تعداد ش��کات ،دستور انتشار تصویر
متهم صادر شد تا اگر شاکیان دیگری نیز وجود دارند به پلیس
مراجعه کنند .این پرونده همچنان در دس��ت بررسی است در
حالیکه دو خانواده دیگر نیز با حضور در اداره آگاهی از متهم
به اتهام آزار و اذیت پسر نوجوانشان شکایتی را مطرح کردند .به
این ترتیب پرونده ایمان ،جوان شیطانصفت روزبهروز در حال
سنگینتر شدن است.

عامل توزیع گوشت خر ،دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرس��تان
«بينالود» از کشف مقادیری
گوش��ت خ��ر و دس��تگيری
عام��ل توزيع آن در مش��هد
خبر داد .به گ��زارش میزان،
س��رهنگ حس��ین دهقانپور
گفت :ماموران پلیس آگاهی
شهرس��تان پ��س از اط�لاع
از عرضه گوش��ت االغ در یک مرکز پذیرایی
به همراه ماموران اداره بهداش��ت شهرستان
به محل مراجعه کردن��د .وی افزود :ماموران
انتظامی ب��ا هماهنگی مق��ام قضایی ،محل
را بازرس��ی و ۱۰کیلو گوش��ت االغ از داخل
یخچال فریزر این رستوران کشف کردند .وی
ادامه داد :ماموران انتظامی در تحقیقات خود
به اظهارات ضد و نقیض یکی از کارگران مرکز
پذیرایی مش��کوک ش��دند و او را برای انجام

بازجویی تخصصی به پلیس
آگاهی منتق��ل کردند .این
مقام ارشد انتظامی تصریح
ک��رد :ب��ا توجه ب��ه تصاویر
بهدست آمده از دوربینهای
مداربسته و اطالعات بهدست
آم��ده در بازجوییها ،عامل
کش��تار و توزیع گوشت االغ
در اطراف مشهد شناسایی و پلیس مخفیگاه او
را با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرسی قرار
داد .در این عملیات بیش از ۱۳۴کیلوگوشت
االغ کشف شد .سرهنگ دهقانپور در خاتمه با
اشاره به نادر بودن مشاهده چنین تخلفاتی ،از
شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه
تخلف بهداشتی که مستقیما با سالمت مردم
س��روکار دارد از طری��ق ش��ماره تلفن ،۱۱۰
پلیس را در جریان قرار دهند.

مرد عصبانی باجناقش را با ضربات چاقو به قتل
رس��اند .بهگزارش میزان ،س��اعت  1:30بامداد
روز گذشته اهالی کوهس��ار حکیمیه در تماس
ب��ا پلیس ،از نزاع دس��تهجمعی در س��اختمان
نیمهساز این محله خبر دادند .بالفاصله ماموران
کالنتری حکیمیه برای بررسی موضوع به محل
اعالم شده ،رفته و در ورودی ساختمان نیمهکاره
با جس��د غرق در خون جوان 18س��اله روبهرو
ش��دند .ماموران در اولین گام اقدام به بازداشت
تمام��ی افراد حاضر در ن��زاع کردند .با توجه به
اینکه س��ه نفر از افراد بازداش��ت ش��ده مجروح
ش��ده بودند ،با دستور قضایی برای ادامه درمان
به بیمارس��تان منتقل ش��دند .در ادامه ماموران
با شناس��ایی عامل اصلی ن��زاع و جنایت به نام
رحیم 22س��اله ،تحقیق��ات از او را آغاز کردند.
متهم با اعتراف به قتل مرد جوان گفت :مقتول
باجن��اق من بود و در این س��اختمان نیمهکاره
س��رایدار بود .چن��د وقتی بود که همس��ران ما
با یکدیگ��ر دچار اختالف ش��ده بودند .هرکدام
از آنها مدع��ی بودند خواهر دیگ��ر در زندگی
دیگری دخالت میکند .چند مرتبه با «لطیف»
ب��رای رفع این دلخوریها گفتوگو کردم ،اما او
ه��ر بار تقصیر را گردن همس��ر من میانداخت.
چند روز قبل بار دیگر از مقتول خواس��تم تا به
این صحبتها پایان دهد ،اما بین ما نزاع جزئی
پیش آمد و او به من توهین کرد .برای انتقام از
او ،تصمیم گرفتم گوشمالیاش بدهم .نیمهشب
به همراه چهار نفر از دوس��تانم از باالی در ،وارد
ساختمان شدیم ،اما بین ما درگیری پیش آمد.
باجناقم و همکارش به س��مت ما حمله کردند،
م��ا هم به دف��اع پرداختیم .در ای��ن بین من با
چاقو ضربهای به مقت��ول زدم که او روی زمین
افتاد و جانش را از دست داد .دو نفر از دوستان
م��ن و کارگ��ر س��اختمان هم مجروح ش��دند.
س��رگرد علی یعقوبی ،رئیس کالنتری حکیمیه
ب��ا اعالم این خبر گفت :ب��ا اعترافات مرد افغان
به باجناقکش��ی ،او با دستور بازپرس شعبه دوم
دادس��رای امور جنای��ی بازداش��ت و در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرارگرفت.
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رنگ  -پیش�وند نفی  - 7سمت چپ -
بردباری،سنگینی-اکنون- 8مقابلفاز-
تنگی و سختی  -مهمانی  -در ناامیدی
بسی امید  - 9....نشانی پستی  -شاعر
کتاب س�ایه عمر  -کتاب هدایت بشر
- 10حرفانگلیس�ی-قصور-روزنامهها
 - 11ج�د رس�تم  -بیماری ویروس�ی
پوس�تی  -کاش�ف آلمانی اشعه ایکس
 - 12شاعر هندی سراینده نکات  -عضو
صورت  -ث�روت  -فیلم�ی از داود نژاد
 - 13سپرده  -جزیره و استانی در چین -
ساز موالنا  - 14تکنولوژی رادیویی برای
ارتباط کوتاه برد  -کم خرج ترین انرژی
مثبت !  - 15واحد معیار  -تشکیالت -
بمب مخرب.

نزاعباجناقها
رنگ خون گرفت
ِ
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