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رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک
متهم به همراه خواهرزادهاش در یک پرونده آدم ربایی منجر به
آزار و اذیت دختری  ۱۷ساله خبر داد .به گزارش میزان سرهنگ
مرتضی نثاری اظهار داشــت :چهاردهم شهریورماه امسال بود
که پروندهای تحت عنوان فقدان دختری  ۱۷ســاله از کالنتری
 ۱۲۷نارمک به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد .پدر و مادر
دختر ناپدید شده در اظهارات خود عنوان کردند که دخترشان
دوازدهم شــهریورماه منزل را به مقصد منزل مادربزرگش ترک
کرده و تاکنون مراجعه نداشــته اســت .با آغاز رسیدگی به این
پرونده ،کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی به تحقیق از یکی
از دوستان فقدانی پرداختند .مریم پس از حضور در پایگاه چهارم
پلیس آگاهی در اظهاراتش بیان داشت :از چندی پیش فقدانی با
جوانی بنام مسعود آشنا شده بود تا اینکه در مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
با لباسهای پاره و خونی به منزل ما آمد و البسهاش را در خانه
ما تعویض کرد؛ زمانیکه از  ...در خصوص این وضعیت سؤال کردم
فقدانی بیان داشت که دایی مسعود به نام سعید او را مورد ضرب
و شتم و آزار و اذیت قرار داده و به همین علت دیگر نمیتواند نزد
خانوادهاش بازگردد .با توجه به اظهارات مریم ،کارآگاهان پایگاه
چهارم پلیس آگاهی ،شناسائی متهمین پرونده و بویژه پیدایش
فقدانی را در دستور کار خود قرار داده و با انجام اقدامات پلیسی
موفق به شناسایی محل سکونت مسعود در شهرستان پاکدشت
شدند .با شناسایی مخفیگاه مســعود در شهرستان پاکدشت،
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با شعبه
هفتم دادســرای ناحیه  ۲۷تهران و اخــذ نیابت قضایی به این
شهرستان اعزام و طی یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری

دختر  ۱۷ساله قربانی اعتماد بیجا شد

مسعود و در ادامه سعید (دایی مسعود) شدند .مسعود در تحقیقات
اولیه منکر هرگونه اقدام به آدم ربایی و آزار و اذیت فقدانی شــد
و مدعی شد که ســاعت  ۱۷دوازدهم شهریورماه دخترجوان را
دیدم و تا ســاعت نه شب باهم بودیم ،اما بعد از هم جدا شدیم
و دیگر از او خبری ندارم .همچنین سعید نیز در تحقیقات اولیه
مدعی شــد که تاکنون با فقدانی مالقاتی نداشــته و او را ندیده
اســت .در حالی که تحقیقــات در این خصوص ادامه داشــت
سرانجام دخترجوان درچهارم مهرماه در یکی از پارکهای منطقه
شرق تهران شناسایی و جهت کشــف زوایای پنهان پرونده به
پایگاه چهارم منتقل شد.او در اظهارات خود گفت :روز دوازدهم
شهریورماه به همراه مسعود و داییاش سعید با خودروی شخصی
به جاجرود رفته بودیم که در آنجا ســعید به من حمله ور شد و
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد؛ ســاعت نه شــب بود مرا در سه راه
تهرانپارسرهاکرد،امابخاطرمشکالتپیشآمدهتواناییبازگشتن
به منزل را نداشــتم و طی این مــدت در پارک زندگی میکردم.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری ،رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با تکمیل پرونده ،متهمین با
صدور قرار قانونی روانه زندان شده و پرونده آنها نیز جهت ادامه
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال گردید.

سارق:

از من زرنگتر وجود ندارد!

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری
باند ســه نفره ســارقانی خبر داد که در پرونده
تبهکارانه آنها از ســرقت خودرو تا سرقت منازل
و گوشــی قاپی ثبت شده بود .به گزارش میزان،
ســردار علی رضا لطفی اظهار داشت :مدتی قبل
شــکایتهای متعددی از ســرقتهای خودرو و
لوازم خودرو در مناطق مختلف شهر تهران ثبت
شد و شیوه و روش سرقتها حاکی از آن بود که
پای یک باند حرفهای در میان است .وی در ادامه
گفت :با افزایش تعداد شــکایتها ،تیم ویژهای از
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ دست به کار
شــدند تا هرچه سریعتر پرده از راز این سرقتها
بردارند .به همین خاطر تحقیقات گســتردهای
در این باره آغاز شد تا اینکه سرانجام تالشهای
مأموران به نتیجه رسید و کارآگاهان موفق شدند
با ردزنیهای پلیســی و بازبینــی دوربینهای
مداربســته ،در محلهایی که در آنجا ســرقتی
صورت گرفته بود ردپای یکی از سارقان حرفهای
این پرونده را پیدا کنند؛ ســارقی به نام شــهرام
کــه در پرونده تبهکارانه او انبوهی از جرایم ثبت
شده بود .رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه

داد :با شناســایی مخفیگاه شهرام ،کارآگاهان با
در دست داشتن حکم قضایی محل مورد نظر را
تحت محاصره قرار دادند و سرانجام موفق شدند
شهرام را محاصره و دستگیر کنند .با دستگیری
شــهرام و اعترافاتش ،مأموران موفق شــدند دو
همدســت او را کــه در ســرقتها همراهیاش
میکردند ،شناسایی و دستگیر کنند.

>گفت وگو با متهم

سی سال سن دارد ،تمام دستانش خالکوبی شده
و به گفته افسر پروندهاش خیلی سر و زبان دارد
و همیشه برای مصاحبه با خبرنگاران آماده است.
به جرم ســرقت خودرو و لوازم خودرو
دستگیر شدهای ،درست است؟
بله ،اما این تنها کار خالفی نیست که انجام دادم.
یعنی از تبهکاران خیلی حرفهای هستی و
هرکار خالفی از تو برمیآید؟
بهتر است بگویی چه کاری از من برنمیآید.
خب آدمیبا هوش و استعداد تو چرا سارق
شده؟
ماجرای مفصلی دارد .راننده لودر و بولدوزر بودم و

سالها کارم در حفر تونل بود .سال  ۹۲با ماشینم
تصادف کردم و یک عابر را کشتم .چون ماشینم
بیمه نداشت و خودم هم پولی برای پرداخت دیه
نداشــتم ،به زندان افتادم .هیچکس پشتم نبود.
داخل زندان که رفتم با آدمهای ناجوری نشست
و برخاست داشــتم و پس از آزادی آنقدر گرگ
باالن دیده شــده بودم که سارق شدم .معتاد هم
که شدم قوز باال قوز شد .پول مواد که با کار کردن
جور نمیشود باید برای خرج موادت دست به کار
ناجور بزنی.
چه موادی مصرف میکنی؟
هرچیــزی که تا حاال اســمش را شــنیدی من
مصرف کردم.
مثال؟
شیشه و حشیش که مثل نقل و نبات .من حتی
ماده مخدر نخ و کروکودیل هم مصرف کردم.
در عرض پنج سال تبدیل شدی به یک
سارق حرفهای .چه طور ممکن است؟
کسی که میرود سراغ سرقت ،مواد میکشد .مواد
مخدر هم به آدم دل و جرات میدهد .اگر بگویم
االن و درحال حاضر زرنگتــر از من وجود ندارد
دروغ نگفتهام.
از نحوه سرقتهایت بگو؟

سهکشتهدرواژگونیاتوبوسراهیاننوردرجادهتبریز

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شــرقی درباره جزئیات واژگونی
اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی توضیح داد .سعید کنعانی در گفتوگو
با ایلنا با اشاره به واژگون شــدن اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی گفت:
اورژانس استان در خصوص رسیدگی به این امور از ما برای حمل مصدومین
کمک خواســت زیرا تعداد مصدومان بســیار زیاده بوده است .تا این لحظه
متاسفانه  3نفر فوت شدهاند .
وی افزود :در میان کشــته شــدگان دو نفر دانش آموز و یک نفر بزرگسال
هستند .تعداد کل سرنشینان اتوبوس  ۴۱نفر بوده که سه نفر کشته و  ۳۸نفر
مصدوم گزارش شدهاست .عالوه بر این تمامی مصدومان به بیمارستانهای
سینا ،امام رضا(ع) و شــهدای تبریز منتقل شدند .کنعانی با اشاره به دلیل
تصادف گفت :فعال دلیل تصادف به طور دقیق مشخص نشده است اما از آنجا
که در آن مناطق بارندگی آغاز شده است علت تصادف بارندگی و لغزندگی
جاده گزارش شده است .از وضعیت جسمانی راننده هم در حال حاضر خبری
نداریــم .وی در پایان گفت :این حادثــه در یک کیلومتری تبریز و در اوایل
اتوبان کســایی رخ داده است ،این اتوبوس از سمت بستانآباد حرکت کرده
و وارد تبریز شــده بود .در حال حاضر نیز معاون درمان وزیر بهداشــت به
همراه استاندار برای بررسی وضعیت مصدومان به این بیمارستانها رفتهاند و
حال دیگر مصدومین تقریبا خوب گزارش شده است  .دانشآموزان در مقطع

تریلی حامل خودروهای لوکس
که از محور بندر عباس به الر در
حرکت بود دچار آتش سوزی شد.
بهگزارشعصرایران،دراینحادثه
که در  70کیلومتری جاده الر به
بندر عباس رخ داد 6خودرو دچار
حریق شد که  4خودرو در آتش
سوخت و  2خودرو نیز با کمک
اهالی روســتایی که در نزدیکی
محلحادثه بودند ،نجات یافت.

سودوکو

حوادث

بیشتر به سراغ خودروهای مدل پایین و داخلی
میرفتم .آخر این خودروهــا هم امنیت پایینی
دارنــد و هم اگر در خیابان با آنها باشــی تابلو
نیســت .از طرفی خیلی زود هم اوراق میشدند
و برای ما تبدیل به پول.
یعنی به ســراغ ماشــینهای خارجی
نمیرفتی؟
نه .شــما فکر کــن مثال یک بنــز میدزدیدم،
معلــوم بود در خیابان کــه میآمدم خیلی زود
گیــر میکــردم .از طرفــی اوراق کــردن این
ماشینها کار هر کسی نیست و زمان زیادی باید
برایش خرج کنی.
یعنی خودروهای دیگر را خیلی زود اوراق
میکردی؟
بله ،یک پژو را به من بدهید نیم ســاعت تا ۴۵
دقیقه آن را برایت اوراق میکنم.
از هرکــدام از این ماشــینها که اوراق
میکردی چه قدر گیرت میآمد؟
 ۲میلیون تا سه میلیون.
با این پول چه کار میکردی؟
بیشترش خرج مواد میشد.
متأهلی ،فرزند هم داری؟

بله ،سه قلو دارم در راه هستند .اما چه فایده ،باید
بابای درســت و حسابی داشته باشند که ندارند.
خدا به داد آنها برسد.
چند سرقت خودرو انجام دادی؟
 ۲۵سرقت البته این تعداد را به خاطر دارم شاید
کمتر باشد و یا بیشتر.
در چه مناطقی سرقت میکردید؟
همه جای تهران ،برایمان فرقی ندارد .هر کجا که
ناامنتر باشد و خلوتتر .
سابقهدار هم هستی؟
بــه غیر از آن یک باری که برای ماجرای تصادف
به زندان افتادم؛ چند باری هم برای مواد مخدر و
سرقت حبس کشیدم.
کی آزاد شدی؟
یک سال پیش.
این بار هم از زندان آزاد شــوی دوباره به
سراغ سرقت میروی؟
نه قسم خوردهام که دیگر به سراغ سرقت نروم .به
جوانترهایی که فکر میکنند با خالف میتوانند
خوشبخت شوند و پولدار ،میگویم که در ایران
دیگر خالف جواب نمیدهد و پلیس خیلی زودتر
از آن چیزی که فکرش را بکنند ،ردشان را میزند
و باالی سرشان حاضر میشود.
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دبیرستان بودند و از اردوی راهیان نور باز میگشتند .رئیس پلیس راه استان
آذربایجان شرقی گفت :راننده مقصر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بود.
همچنین سرهنگ جواد ناموران گفت :راننده اتوبوس مقصر این حادثه است
چراکه ســرعت اتوبوس باال بوده است .وی گفت :در زمان بارش باران جاده
لغزنده بوده است و باید سرعت مطمئنه را راننده رعایت میکرد.

آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس

  - 1کشور جزیره ای شرق آفریقا با مرکز
سائوتومه  - 2نام گوشه ای در دستگاه
ماهور  -خاموش كردن - 3بدنیا آوردن
 به مقصد رسیده  -نوعی زیرانداز -عدد هندســی - 4همسر زن – قرمز
انگلیسی  -مقابل کیفی  -اشک ادبی
 - 5یاقوت  -در یک جبهه میجنگند
 یار " رامین " - 6نسخه بردار  -عمل موازی بودن - 7درون چیزی  -سمبلو عالمت  -در بر گرفتن - 8ســودای
ناله-مصونیتداشتن،خالصیجستن
 میوه مربایی  - 9نوشته های عمودیروزنامه-خداحافظی-گهوارهپارچهای
 - 10اصطالحی در موسیقی  -حسرت
و افسوس  -بخیل  - 11پس غذا  -پول
نیجریه  -خفاش - 12بسیار بخشنده -
از انجیل ها  -نت چهارم  -سوا - 13رود
اروپایی  -ذلیل و پست  -باالی ورودی
منزل  -تکرار حرف  - 14اتاق پذیرایی
 سرپرســت خانوار  - 15خشم او رافرونشاندن

عمودی

- 1لقبکشوراسپانیا- 2مزین-اشخاص
- 3آبمنجمد-مغازه-قسمتیازقرآن

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

مجید  -نفرین  - 4دریاچه ترکیه  -یار
سوزن-دارویبیهوشی-حالتگازیآب

- 5واردشدنبهجاییباهم-نشاندادن

 دوستی و محبت - 6سیاهرگ  -سالحآرش  ،قهرمان حماسی ایران  -سپرده

- 7ثروت-هرلحظه-سرنوشته،عنوان

-8نفسخسته-گنجهآپارتمانی-منقار

کوتاه  - 9گروه  -بندر اوكراین  -حشره

خونخوار  - 10فصل خــزان  -نور از آن

عبور میکند  -دسری با آرد برنج و شیر
-11واحدوزنقدیمبرابر411گرم-بهرهمند

 -مجبور شــده  - 12جمعیت  ،افراد -

واحد پول هر دو کره  -خوشنویسی  -فلز
چهره  - 13از ادات تشبیه  -شیوه کار -

بافت ها  -صورت شطرنجی  - 14کنایه
از پول بی ارزش  ...... -اعضای یکدیگرند
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حملهمسلحانهبهباشگاه
بدنسازیبانواندرتبریز
شامگاه سه شنبه به باشگاه بدنسازی
بانوان در تبریز حمله مسلحانه انجام
شد .به گزارش مهر ،در این اتفاق فردی
مسلح به باشگاه بدنسازی بانوان در
تبریز حمله و با تهدید حاضران اقدام
به سرقت طالها و پولهای آنها کرد .در
این حادثه فردی زخمینشده است و
فقط مقداری طال و پول به سرقت رفته
است .سرهنگ نوروزی رئیس پلیس
تبریزدراینخصوصگفت:پروندهاین
حمله به اداره آگاهی استان آذربایجان
شرقی ارسال شده است.

دوئلخونین ۲معلمدرزنجان
رئیس پلیس آگاهی استان زنجان از اختالف
بیــن دو معلم که باعث قتــل و مرگ یکی
از آنها شــد خبــر داد.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،ســرهنگ جعفر رحمتی رئیس
پلیس آگاهی استان زنجان اظهار کرد :طی
چند روز گذشــته اختالفات بین دو همکار
کــه با آمــوزش و پرورش به عنــوان معلم
همکاری داشتند منجر به قتل یک نفر شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان زنجان با بیان
اینکه اختالف این دو همکار به چند ســال
قبل برمیگشته اســت و همین امر موجب
انگیزه قتل شده است ،گفت :بر همین اساس
یک معلم حقالتدریســی که البته در حال
حاضر همکاری بــا آموزش و پرورش ندارد؛
شــخصی که رابطه پیمانی داشته را به قتل
رســانده است .وی با اشــاره به اینکه طبق
بررســی کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص
شــد که قاتل؛ مقتول را بــا ضربات چاقو به
قتل رسانده اســت ،گفت :این قتل با تالش
کارآگاهان آگاهی خدابنده و با کشــف آلت
قتاله کشف شد .ســرهنگ رحمتی با بیان
اینکه قاتل و مقتول در بازه سنی  ۳۰تا ۴۰
ســال بودهاند ،تصریح کرد :در این قتل نیز
عدم کنترل و خشم موجب قتل شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان زنجان در پایان
بــا تاکید بر کنترل خشــم حین عصبانیت
افــزود :عدم کنتــرل موجب بــروز عواقب
جبرانناپذیری شده و آسیبهای اجتماعی
را به دنبال دارد.

