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معاون مبــارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ از
دســتگیری عامل جنایت در منطقه لواســان پس از شش ماه
زندگی مخفیانه در یکی از روستاهای شهرستان تربت حیدریه
خبر داد .به گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۲۴اسفندماه سال گذشته
خبر کشف جســد جوانی  ۳۲ساله در محل سکونتش واقع در
یک اتاقک استیجاری در منطقه لواسان به کالنتری  ۱۶۶لواسان
اعالم شــد که با حضور مأموران در محل و انجام بررســیهای
اولیه مشخص شد متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز
به ناحیه گردن و قفســه سینه به قتل رسیده است .در همین
راستا پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل شده و برای
ادامــه تحقیقات در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهــران بزرگ قرار گرفت که در جریــان این تحقیقات یکی از
دوســتان مقتول که طــی تماس با مرکز فوریتهای پلیســی
 ۱۱۰وقــوع جنایت را به پلیس اطالع داده بود در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :من و مقتول در حال صرف شام بودیم که فرد
غریبهای به خانه مقتول مراجعه کرد و از من خواســت تا محل
را ترک کنم .حدود ســاعت  ۲۳:۳۰بود که من با مقتول تماس
گرفتم اما او پاســخگوی تماسهای مــن نبود تا اینکه زمانیکه
برای رفتن به ســرکار به منزل وی آمده بودم  ،با جســدش در
خانه روبه رو شدم .باتوجه به اظهارات دوست مقتول ،کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری اقدام به شناسایی
چهره فرضی و اولیه از فرد ناشــناس شب جنایت کردند که با
به دست آمدن چهره اولیه از این فرد ،تحقیقات برای شناسایی
صاحب تصویر در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام
تحقیقات از اعضای خانواده مقتول ،این فرد به نام «داوود  .ص»
متولد  ۱۳۵۷مورد شناسایی قرار گرفت .در ادامه مشخص شد
مقتول به عنوان گچکار در پروژههای ساختمانی کار میکرده و
داوود نیز پیش از این با مقتول به عنوان گچ کار همکار بوده اما
پس از گذشت مدتی و به علت پیدا کردن اختالف مالی  ،دیگر
با یکدیگر همکاری نداشتند .کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ با مراجعه به محل سکونت داوود در منطقه لواسان
اطــاع پیدا کردند که وی به صورت ناگهانی محل زندگی خود
را ترک کرده و هیچ کس از وی اطالع ندارد .با شناسایی تصویر
داوود توسط دوست مقتول به عنوان فرد ناشناسی که در شب

انهدام باند
جاعالن اسناد و مدارک
شمارهگذاریخودرو
رئیــس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دســتگیری جاعالن
اســناد و مدارک شماره گذاری خودرو خبر داد .سرهنگ کیوان
ظهیری در گفتوگو با ایســنا ،در اینبــاره گفت :از مدتی قبل
عوامل عملیات کالنتــری  ۱۵۴چیتگر از طریق منابع خبری از
فعالیت عدهای در اطراف مراکز شــماره گذاری خودرو در غرب
تهران با خبر شــده و در بررسی رفتار آنان متوجه شدند که این
افراد اقدام به جعل اســناد و مدارک مربوط به شــماره گذاری
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری متهم ســابقهداری که در پوشش
کارگــر نانوایــی اقدام به ســرقت از یک مغازه
نانوایــی کرده بود ،خبر داد .به گزارش ایســنا،
سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی در اینباره
گفت :چندی پیش پروندهای از کالنتری ۱۳۶
فرجام مبنی بر سرقت به عنف با استفاده از مواد
بیهوشی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد
و شاکی پرونده پس از مراجعه به پایگاه چهارم
پلیس آگاهــی در اظهاراتش گفت که یک نفر
را در نانوایی خود اســتخدام کــرده اما این فرد
پس از گذشت چند روز با سوءاستفاده از حسن
نیــت او و دیگر اعضای مجموعه نانوایی با مواد
بیهوش کننــده ،غذای کارگران را مســموم و
مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد داخل نانوایی را
به سرقت برده است .وی گفت :پس از بررسی
و بازبینی تصاویر به دست آمده از دوربینهای
مدار بســته مغازه نانوایی و اســتفاده از بانک
رئیس کالنتری ۱۶۸سیزده آبان از کشته شدن
یک جوان  ۱۹ســاله در درگیری با یک نوجوان
 ۱۵ساله خبر داد .سرهنگ امین محمدی ،رئیس
کالنتری ۱۶۸سیزده آبان در گفتوگو با میزان
درباره جزئیات این درگیری گفت :از طریق مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به کالنتری ۱۶۸اعالم
شد یک نفر که توســط چاقو مورد اصابت قرار
گرفته و جراحات فراوانی داشــته در پارک معلم
در شهرک شهید بهشــتی منطقه سیزده آبان
رها شده است .وی با بیان این که بالفاصله پس
از اعــام این خبر ماموران  ۱۱۰به منطقه اعزام
شدند ،گفت :شخص مصدوم یک پسر  ۱۵ساله
تبعه افغانستان بود که از ناحیه پا و کمر مصدوم
شده و چاقویی نیز در کنار این پسر رها شده بود.
رئیس کالنتری  ۱۶۸با بیان اینکه پســر مدعی

سودوکو

جنایت در لواسان بهخاطر ۵۰۰هزار تومان

حادثه از دوست مقتول درخواست کرده تا از منزل مقتول خارج
شــود و همچنین با توجه به دیگر دالیل و مستندات به دست
آمده مبنی بر ارتکاب جنایت توســط داوود ،دستگیری وی در

دستورکار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت.ســرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی ،کارآگاهان اداره
دهــم اطالع پیــدا کردند که داوود با هویــت مجعول در یکی
از روستاهای شهرســتان تربت حیدریه ،به عنوان کارگر ساده
مشــغول به کار اســت که بالفاصله تیمی از کارآگاهان به این
شهرســتان اعزام شده و در تاریخ چهارم شهریورماه در حالیکه
داوود خودش را بــا هویت فرد دیگری بــه کارآگاهان معرفی
کرده بود ،وی را دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل کردند .داوود که پس از انتقال به اداره دهم پلیس
آگاهی و شناسایی از سوی تنها شاهد شب جنایت چارهای جز
اعتراف و بیان حقیقت نداشــت ،صراحتــا به ارتکاب جنایت با
انگیزه مالی اعتراف کرد و به کارآگاهان گفت :شــب جنایت از
مقتول خواســتم تا طلب  ۵۰۰هزارتومانی مرا پرداخت کند اما
او مدعی شــد که طلبی از وی ندارم .من هم عابر بانک مقتول
را برداشته و از وی خواستم تا رمز عابربانکش را به من بدهد تا
من طلب خودم را از حســابش خارج کنم اما او همچنان اصرار
بر آن داشــت که طلبی از او نــدارم .مقتول برای گرفتن کارت
عابر بانک به ســمت من آمد و در ایــن زمان با یکدیگر درگیر
شــدیم .ناگهان در حالیکه بسیار عصبانی شده بودم ،با چاقویی
که همراه خود داشتم چندین ضربه به مقتول زدم .مقتول روی
زمین افتاد و خون همه جا را برداشت ،به سرعت از خانه خارج
شده و همان شب از لواســان خارج شدم .براساس اعالم مرکز
اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،سرهنگ کارآگاه علی
ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفــت :باتوجه به اعتراف صریح
متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت موقت از ســوی رئیس
شــعبه  ۱۰۲دادگاه عمومی بخش لواســان صادر و متهم برای
انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار دارد.

خــودرو کرده و با سوءاســتفاده از این مــدارک برای صاحبان
خودروهای ساکن شهرهای دیگر ،پالک تهران دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه رســیدگی و پیگیری پرونده این افراد بیش از
دو ماه به طول انجامید ،گفت :ماموران در تحقیقات خود متوجه
شــدند که اعضای این باند  ۱۲نفرند که  ۱۰نفر از آنان دالل و
واســطه و دو نفر از آنان جاعالن اصلی مدارک هســتند .رئیس
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در توضیح شــیوه و شگرد اقدام
این افراد نیز گفت :افراد واسطه در پوششهای مختلف همچون
مسافرکش و  ...در اطراف مراکز تعویض پالک اقدام به پرسه زنی
و شناسایی افرادی کرده بودند که در دریافت پالک تهران دچار
مشکل بودند ،واسطهها پس از شناسایی این افراد با اخذ مبالغی
مدارک مورد نیاز بــرای دریافت پالک تهران مانند مبایعه نامه،
اجاره نامه ،دفترچه بیمه و  ...را برای متقاضیان جعل میکردند.
به گفته وی ،واســطهها پس از اخذ مبلــغ ،اطالعات مربوط به

متقاضیــان را دریافت کرده و از طریق پیامرســانها به جاعالن
رسانده و مدرک جعلی را چند روز بعد به آنان تحویل میدادند.
ظهیری با بیان اینکه جاعالن به ازای هر دفترچه بیمه ،قولنامه
و  ...مبالغــی از  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزارتومــان را از متقاضیان گرفته
بودند ،گفت :این افــراد به حدی حرفهای عمل کرده بودند که
حتی شــماره تماس خود را نیز به جای شماره بنگاه امالک در
مبایعه نامههــا درج کرده بودند تا در صورت اخذ اســتعالم به
آن پاســخ مثبت بدهند .رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ
با بیان اینکه ماموران با اخذ دســتور قضایی اقدام به دستگیری
این افراد کردند ،گفت :دو جاعل و  ۱۰واســطه در عملیاتهای
جداگانه دستگیر شدند و در جریان بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۷
عدد مهر مربوط بــه آژانسهای امالک مختلف ۲۵۰ ،هولوگرام
مشــاوران امالک ۶۰۰ ،برگه اجاره نامه و مقادیری اوراق مربوط
به دفترچههای تامین اجتماعی کشف و ضبط شد.

شــب جنایت از مقتول خواســتم تا طلب  ۵۰۰هزارتومانی مرا
پرداخت کند اما او مدعی شــد که طلبــی از وی ندارم .من هم
عابر بانک مقتول را برداشته و از وی خواستم تا رمز عابربانکش
را به من بدهد تا من طلب خودم را از حسابش خارج کنم اما او
همچنان اصرار بر آن داشــت که طلبی از او ندارم .مقتول برای
گرفتن کارت عابر بانک به ســمت من آمــد و در این زمان با
یکدیگر درگیر شــدیم .ناگهان در حالیکه بسیار عصبانی شده
بودم ،با چاقویی که همراه خود داشتم چندین ضربه به مقتول زدم.
مقتول روی زمین افتاد و خون همه جا را برداشت ،به سرعت از
خانه خارج شده و همان شب از لواسان خارج شدم.

سرقت دو میلیونی سارق کارگرنما از مغازه نانوایی

یک نفر را در نانوایی خود اســتخدام کرده
امــا این فرد پس از گذشــت چنــد روز با
سوءاســتفاده از حسن نیت او و دیگر اعضای
مجموعه نانوایی با مواد بیهوش کننده ،غذای
کارگران را مسموم و مبلغ دو میلیون تومان
وجه نقد داخل نانوایی را به سرقت برده است

اطالعاتی مجرمان سابقهدار ،متهم شناسایی و
مشخص شد که یکی از مجرمان سابقهدار است.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با
بیان اینکه در بررسی سوابق متهم مشخص شد
که وی پیش از این نیز با اســتفاده از داروهای
بیهوشــی اقدام به ســرقت کرده است ،گفت:
طی یک عملیات پلیسی و با اخذ مجوز از مقام
قضایی ،متهم دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد .افراسیابی با
بیان اینکه متهم در مراحل اولیه تحقیقات منکر
هرگونه ســرقت شد ،گفت :اما در ادامه با توجه
به ارائه مســتندات و مدارک کافی برای سرقت
از شاکی و کارگران ،وی به بزه انتسابی اعتراف
کرده و گفت که پول حاصل از سرقت را هزینه
مصــرف مواد مخدر کرده اســت .به گفته وی،
نهایتا متهم با تکمیل پرونده و صدور قرار قانونی
از سوی دادیار شعبه  ۴دادسرای ناحیه  ۴رسالت
روانه زندان شد.

کشتهشدنیکجوان ۱۹ساله دردرگیریبانوجوان ۱۵ساله

بود فردی ضارب او را بــا چاقو زده و فرار کرده
است ،ادامه داد :ماموران در حین بررسی متوجه
شدند که فرد دیگری در خیابان شکوفه در همان
منطقه با ضربات متعدد چاقو مصدوم شده است.
این فرد نیز  ۱۹ساله و از اتباع افغانستان بوده و
از ناحیه کمر ،بازو و گردن دچار مجروحیت شده
بود و در وضعیت بسیار بدی قرار داشت  .سرهنگ
محمدی خاطرنشان کرد :این دو مصدوم توسط
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند اما متاسفانه
جوان  ۱۹ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان
خود را از دســت داد .وی با اشاره به بررسی این
پرونده تصریح کرد :بررسی این پرونده در دستور
کار قرار گرفت و مشــخص شد که این دو جوان

از روز گذشــته بر سر موضوعی اختالفاتی با هم
داشته و درگیر شــدند و قرار گذاشته بودند آن
روز در خیابان نیلوفر با هم مالقات کنند و دوباره
در این دیدار دو جوان درگیر شده و همدیگر را
با چاقو مجــروح میکنند .وی با بیان اینکه فرد
قاتل همان نوجوان  ۱۵ســاله است ،گفت :این
نوجوان  ۱۵ســاله پس از وارد کردن ضرباتی بر
بدن مقتــول او را زمین گیر کرده و خود نیز در
حالی که مجروح شده بود به پارک معلم میرود
و در آنجا به دلیل اینکه قادر به ادامه حرکت نبود
زمین گیر میشود .در حال حاضر نیز این نوجوان
 ۱۵ســاله به دلیل جراحات وارده در بیمارستان
بستری شده است.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2348 :

حوادث

شماره2349 :
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واژگونی مینیبوس در بزرگراه آزادگان

یک دستگاه خودرو مینیبوس در مسیر تندرو
بزرگراه آزادگان واژگون شد .به گزارش تسنیم،
ســاعت 14:55دیروز واژگونــی مینیبوس در
مسیر شــرق به غرب بزرگراه آزادگان ،زیر پل
شــهید کریمی توســط رانندگان خودروهای
عبوری به ســامانه  125اطالع داده شــد که با
هماهنگی ســتاد فرماندهی آتشنشانی تهران
بالفاصله آتشنشــانان ایســتگاه  125به محل
حادثه اعزام شــدند .حسن ســاعدی خلوص؛
فرمانده آتشنشــانان اعزامی دربــاره جزئیات
ایــن حادثه اظهــار کرد :یک دســتگاه خودرو
مینیبوس در مســیرتندرو دچار واژگونی شده
بود که خوشــبختانه مســافران آن (پنج آقا)
پیش از رســیدن آتشنشانان به محل حادثه از

سوختگی زن و مرد میانسال در میان دود غلیظ

آتشسوزی در ساختمان مسکونی دو طبقه
منجر به سوختگی زن و مرد میانسال شد .به
گزارش تسنیم ،جعفری؛ افسر آماده منطقه
پنج عملیات آتشنشــانی تهران گفت :در
محلحادثهیکساختماندوطبقهمسکونی
دیدهمیشدکهطبقهدومآنطعمهشعلههای
آتش شده و دود زیادی از آن به بیرون زبانه
میکشید .طبقه اول این ساختمان به کارگاه
نجاری تبدیل شده و با توجه به مملو بودن آن
از چوب و مواد قابل اشتعال ،احتمال سرایت به

دختر  17ســاله در حالی که اشــک میریخت،
به تشریح ماجرای خواســتگاری و داستان تلخ
زندگیاش پرداخت .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
وی گفت 15 :سال بیشــتر نداشتم که درس و
مدرسه را رها کردم و به عنوان فروشنده مشغول
کار شــدم تا برای خودم درآمدی داشته باشم و
زودتر ازدواج کنم .در همان روزهای اول کارم بود
که دل باخته «مجید» شدم .او هم در همان مرکز
تجاری کار میکرد  .طولی نکشید که روابط ما با
پیامک و زنگهای گاه و بی گاه تلفن آغاز شــد.
قرارهایمان به پارک روبه روی بازار و سینما کشیده
شد و با گشت و گذارهای خیابانی در تاریکی شب
ادامه یافت .آن قدر به مجید وابســته بودم که در
محل کارم نیز چشــم از او برنمیداشتم .تا این
که تصمیم گرفتیم در خانهای خلوت یکدیگر را
مالقات کنیم .نام این هوسهای شیطانی را عشق
پاک گذاشته بودیم و خودمان را این گونه فریب
میدادیم که باالخره با یکدیگر ازدواج میکنیم.
من هم برای آن که بیشــتر توجــه مجید را به

افقی

  - 1محوطه بزرگ و بــاغ مانندی برای
مشاهده جانوران زنده  -کنایه از جایی که
ساکنانآنتنبهکارنمیدهند!- 2انتقال
دهنده  -بــاروری  -امر به گفتن  - 3یار
سوزن  -بندری در فرانسه  -سیب ترکی
 عالمت جمع  - 4گرداگرد  -آلبومیازعلیرضاافتخاری-همانتنبکسازضربی
است - 5ضروری  -رشوه دهنده  -معموال
برای تشــویق داده میشود  - 6توهین
کردن  -عالمت مفعولی  -از میمونهای
دنیای قدیم  - 7پسر حضرت نوح (ع) -
آرواره-نگهبانکشتزار- 8صحنهنمایش
 امر از تازیدن  -نهی کننده  -ستون بدن - 9کشــور" اسمره "  -نصف شانس -
معدن  - 10شهرهای ساحلی  -نت سوم
 شهر و تیمیدر فرانسه - 11سردوشی -شاهشاهانمغول-همیشهتسلیمراننده
بااحتیاطاست- 12ازحروفمقطعهقرآن
اینترنتبدونسیم-ازدرختانجنگلیباچوبمرغوب- 13لنگه-فیلمیازایرج
قادری  -پسوند تراشنده  -مرکز فراری
 - 14میــان  -جوهر مازو  -شــادمانی
 - 15روشنی چشم  -ویراستار

 - 1به بهترین شــیوه  -قرارگاه جوان
 - 2طالب و طرفدار  -کنایه از سرپرست ،
مواظب - 3سنگ عصاری  -دهانه اسب
 شیره بعضی درختان  ،صمغ  -سورهبیستم  - 4نهنگ دریایی  -شهر آلمان
 تخمیــن - 5ناچیز  ،کم ارزش  -گرمو سوزان شدن  -یار "متل "  - 6لباس
پا  -دستگاه برش  -خداحافظی - 7الغر
و نحیف  -طال  -شاعرعهد قاجار مولف
" پریشان "  - 8پشته خاک  -وسیع و
پهن  -پرنده خوشبختی  -تکرار حرف
خوردنی  - 9شناســنامه روح بچهها -
سنگریزه  -پیدا کرد  - 10فوق  -اصنام
 کوتاه و ناقص  - 11گوشــت  -دورانجوانیراپشتسرگذاشتهوبهمیانسالی
رسیده  -واحدی در طول  - 12طایفه ای
از ترکمانان  -برآمدگی ته کفش  -شوهر
ادبی - 13الفبای عمران  -گردآوری شده
 پهلــو  -برهنه - 14محافظ  -مراقب- 15فیلترهوا-الغرترینعقربهساعت

اطرافوگسترشآتشسوزیزیادبود.جعفری
ا فزود :نیروهای عملیات به سرعت به دو گروه
تقسیم شدند که گروه نخست بعد از قطع
جریان برق و گاز ،با استفاده از لولههای آبدهی
خودرابهکانونآتشسوزیرساندندومشغول
خاموشکردنآتششدند،گروهدومنیز برای
جستوجوبهطبقهدومرفتهو زنومردچهل
وپنجاهسالهراکهدرمیاندوددچارسوختگی
شده ازمحلحادثهخارجوبهفضایبازمنتقل
و سپس تحویل اورژانس دادند.

فریب دادن دختر جوان به بهانه ازدواج!

جدول شماره 5268

عمودی

داخل خودرو خارج شده و دچار آسیبدیدگی
جزئی شــده بودند .وی افزود :آتشنشانان پس
از قطــع برق این وســیلهنقلیه و قــرار دادن
عالئم هشــداردهنده در اطراف صحنه تصادف،
مصدومان را تحویل عوامل اورژانس دادند .بنابر
اعالم پایگاه خبری 125؛ آتشنشانان با استفاده
از جرثقیل راهــور ،مینیبوس را به حالت اولیه
بازگردانده و به مکان امن منتقل کردند.

پاسخ جدول شماره 5267

خودم جلب کنم ،اعتیاد پدرم را بهانهای قراردادم
که موجب آبروریزی خانواده شده و دوست دارم
زودتر از این وضعیت رهایی یابم .دیگر در تصورات
و هیجانات دوران نوجوانی مجید را شوهر آینده
خودم میدانســتم و در خیاالت به سر میبردم.
خانواده مجید به خواستگاریام آمدند اما مادرش
مرا نپســندید و با ازدواج ما مخالفت کردند؛ اما
مجید همچنان خودش را عاشق من نشان میداد.
چند روز بعد از این ماجرا او مرا به منزل یکی دیگر
از دوستانش کشاند و با جمالت عاطفی مانند این
که هیچ کس نمیتواند ما را از هم جدا کند و ما
به زودی زن و شــوهر خواهیم شد ،خیلی راحت
فریبم داد و  ...با خودم میاندیشــیدم اگر با من
ازدواج نکند چگونه این رسوایی را تحمل کنم و
به خانوادهام چه بگویم؟ مدتی بعد از این ماجرا بود
که مجید به بهانهای یک مشاجره ساختگی به راه
انداخت و با من قهر کرد .چند وقت بعد فهمیدم
مجید با یکی دیگر از دخترانی که در همان بازار
کار میکرد ازدواج کرده است.

