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یکشنبه 19بهمن 1399
کوتاه از حوادث
رگبار مرگ وسط خیابان

دعوای مرگبار  2دوس��ت بر س��ر مواد مخ��در در زنجان رنگ
خون گرف��ت .رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان
زنجان گفت :اختالف  ۲رفیق بر س��ر قدرالسهم ناشی از خرید
و فروش مواد مخدر در زنجان ،ختم به جنایت ش��د .به گزارش
رکن��ا ،س��رهنگ کارآگاه جعفر رحمتی اف��زود :ماموران پلیس
آگاهی این اس��تان پس از اطالع از وجود جسد پسر جوانی در
زمین اطراف مصلی ش��هر زنجان (جمعه بازار س��ابق) به محل
حادث��ه اعزام و تحقیقات و بررس��یهای خ��ود را در خصوص
چگونگ��ی مرگ نامب��رده آغاز کردند .وی با بی��ان اینکه وجود
آث��ار و جراح��ات برجای مانده بر بدن این ج��وان ،ظن به قتل
در مام��وران پلیس آگاهی را برانگیخته بود ،اظهار داش��ت :در
بررس��یهای صورت گرفته از سوی پزشکی قانونی این فرضیه
قوت گرفت که این آثار و جراحات و سوختگی در قسمتهایی
از ب��دن متوفی ،میتواند ناش��ی از انتقام جویی و قتل باش��د.
رحمتی ،تصریح کرد :با توجه به مشهود و هویدا بودن رگههای
جنای��ت ،کارآگاهان پلیس آگاهی اداره مبارزه با جرایم جنایی،
تمرک��ز خ��ود را ب��ر روی موضوع قت��ل گذاش��ته و تحقیقات

واژگونی مرگبار پژو۲۰۶

هتکحیثیتدخترجواندرفضایمجازی

دخت��ر  22س��الهای که ب��ا به دس��ت آوردن
عکسهای ش��خصی یکی از همشهریان اقدام
به هتک حیثیت وی نموده بود توس��ط پلیس
فتای شهرستان کاشان دستگیر شد.به گزارش
رکنا ،سرهنگ حسین بساطی فرمانده انتظامی
کاشان گفت :در پی مراجعه یکی از همشهریان
مبنی بر اینکه در شبکه اجتماعی اینستاگرام،
فردی ناش��ناس ضمن ایجاد مزاحمت و انتشار
تصاویر خصوصی و فیلمهای شخصی ،موجب
سلب آرامش و امنیت وی شده است ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت .وی در ادامه
تصریح کرد :ماموران متهم را که خانمی ۲۲ساله
بودشناساییوطیهماهنگیبادادستانعمومی
و انقالب وی را داخل منزلش دس��تگیر کردند.
اوانگیزه خود را انتقامگیری شخصی اعالم کرد.

حوادث

دعوای مرگبار  2دوست بر سر مواد مخدر

فرمانده انتظامی خوی از شناسایی و دستگیری
قاتالن فراری در کمتر از  48س��اعت طی یک
عملیات ضربتی پلیس خبر داد.به گزارش رکنا،
سرهنگ سیدجلیل موسوی گفت :در پی قتل
مسلحانه جوانی  ۲۷ساله بر اثر نزاع و درگیری
در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳در یکی از محالت خوی و
متواریشدنقاتلین،شناساییودستگیریآنها
به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این
فرماندهی قرار گرفت وی افزود :تیمی متشکل
از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی پس از تحقیقات
میدانی و نامحسوس محل اختفاء متهمین را در
کمتر از  ۴۸س��اعت در یکی از شهرهای شرقی
کشور شناس��ایی و پس از هماهنگی با مراجع
قضائیآنهارادریکعملیاتضربتیوغافلگیرانه
دستگیرکردند.
واژگونی خودروی پژو  ۲۰۶در بلوار ارتش یک
کشته و یک مصدوم بر جا گذاشت .به گزارش
تسنیم ،در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 110مبن��ی بر یک فق��ره واژگونی خودروی
پژو  206در مسیر غرب به شرق بلوار ارتش،
مقابل شهرک کوثر ،بالفاصله گشت تصادفات
پلیس راهور تهران به همراه عوامل امدادی و
آتشنشانان ایستگاه  36آتشنشانی تهران به
محل حادثه اعزام شدند .با حضور مأموران در
محل و در بررسیهای اولیه مشخص شد که
یک دس��تگاه خودرو پ��ژو  206به علت عدم
توانایی در کنترل وسیلهنقلیه واژگونی شده
و راننده آن (مردی  30ساله) در دم فوت کرده
است .در همان لحظات اولیه ،سرنشین  206به
موقع از داخل خودرو بیرون آورده شد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سریع و خشنهای پایتخت در دوردورهای شبان ه خود با ماسکهای
ترس��ناک ترس را به جان مردم شهر میانداختند .به گزارش رکنا،
یک صفحه اینس��تاگرامی برای خود راه انداخته بودند ،کارشان این
بود که اتوبانهای پایتخ��ت را برای خود قرق میکردند تا حرکات
نمایشی انجام بدهند ،ویراژ بدهند ،آینه ماشینهای دیگر را بزنند و
کلی کارهای خالف دیگر که هرکدام ترس و دلهره را به جان بقیه
رانندگان تهرانی میانداخت .نامشان را سریع و خشن گذاشته بودند،
مست قدرت ش��بانه بودند و حتی در اتوبانهای تهران خودروهای
پلیس را جا میگذاش��تند .اما کارش��ان به این جا ختم نمیشد و
آنها با ماس��کهای وحش��تناکی که به صورت میزدند خودروهای
عبوری را میترس��اندند .اعم��ال تبهکارانه و کارهای خالف اعضای
این باند به جایی رس��ید ک��ه پلیس پروندهای برای آنها تش��کیل
داد و همزم��ان ش��کایتها از اعضای این باند ک��ه خوف و ترس را
به جان رانندگان تهرانی انداخته بودند هم آنقدر زیاد ش��د تا اینکه
س��رانجام به دام قانون افتادند .سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز
عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اعالم خبر بازداش��ت
اعضای باندی معروف به س��ریع و خش��ن در تهران ،در تشریح این
خبر اظهار کرد :اعضای این باند تعدادی جوان هس��تند که گروهی
به نام "س��ریع و خش��ن" راهاندازی کردند و برابر مستندات موجود
در بزرگراهه��ا و معابر عمومی که مردم در حال تردد بودند س��وژه
خود را انتخاب میکردند .رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ افزود :متهمان با خودروهای خود به صورت آینه به آینه
به خودروهای هدف (س��وژه) میزدند که این کار منجر به آس��یب
رسیدن به خودروهای شهروندان یا واژگونی آنها میشد .وی تصریح
کرد :متهمان این پرونده ضمن تقویت غیرقانونی سیستم خودروهای
خود از جمله سیستم موتور و صدا ،با استفاده از تجهیزات حرفهای از
اقدامات خود فیلمبرداری کرده و تصاویر مذکور را در فضای مجازی
منتشر میکردند .رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ با بیان اینکه متهمان در مواردی خودروهای راهور را نیز سوژه
خود قرار میدادند ،بیان کرد :برخی از افراد این گروه ،حین رانندگی،

ساناز کیف قاپ گیر افتاد

ی��ک بان��د  4نفره کیف قاپی که سردس��ته ش��ان زنی به نام س��اناز
بود در تهران دس��تگیر ش��دند .رئیس پلیس آگاه��ی تهران بزرگ از
دس��تگیری اعض��ای باند  4نفره کیف قاپها که فیلم لحظه س��رقت
در فضای مجازی باز نش��ر ش��ده بود ،خبر داد و گفت :در این رابطه
یک زن و  3مرد دس��تگیر ش��دند .به گزارش رکنا س��ردار "علیرضا
لطفی" اظهار داش��ت :در پی باز نش��ر فیلم لحظه کیف قاپی از زنی
توسط موتورسواری در فضای مجازی و تشکیل پروندهای در کالنتری
" 164ازگل" ،شناس��ایی و دستگیری متهمان در دستور کار تیمی از
کارآگاه��ان پای��گاه یکم پلیس آگاهی تهران ب��زرگ قرار گرفت .وی
عنوان کرد :شاکی در خصوص جزئیات سرقت اظهار داشت که اوایل
دی ماه برای دیدار خانوادهام به ایران آمدم و برای آنها  2دستگاه تلفن
همراه آیفون هدیه آورده و تصمیم گرفتم برای طی مراحل اداری به
مراجع مربوط مراجعه کنم مدتی بعد یکی از بستگانم به نام "ساناز"
با من تماس گرفت و خواست در انجام کارهای اداری همراهم باشد.
رئیس پلیس آگاهی ابراز داش��ت :شاکی ادامه داد ،پس از هماهنگی
در نهایت قرار شد نوزدهم دی ماه با "ساناز" به اداره مخابرات مراجعه
کنیم که در طی مسیر و هنگام عبور از عرض خیابان ترک نشین یک
دستگاه موتورسیکلت کیف دوشیام که حاوی  3دستگاه تلفن همراه
و ارز خارج��ی در مجم��وع به ارزش  4میلیارد ریال بود را از دس��تم
قاپیده و به همراه راکب از محل گریختند .رئیس پلیس آگاهی تهران
بزرگ با اش��اره به اینک��ه کارآگاهان در تحقیق��ات میدانی از صحنه
س��رقت دریافتند که رفتار "س��اناز" که ش��اکی را همراهی میکرد،
غیر طبیعی به نظر میرس��د ،ابراز داش��ت :کارآگاه��ان این احتمال
را دادند که وی ارتباطی با س��ارقان داش��ته باش��د .این مقام ارشد
انتظامی توضیح داد :با تجمیع س��رنخهای به دست آمده کارآگاهان
به دس��ت آوردند" ،س��اناز" به همراه نامزدش و  2تن از دوستان وی
که موتورس��وار بودند ،س��رقت را انجام دادهان��د و در ادامه تحقیقات
پلیسی ،مخفیگاه متهمان شناسایی و تحت مراقبتهای ویژه پلیسی
ق��رار گرفتند.وی تصریح کرد :با شناس��ایی مخفیگاه متهمان ،نتیجه
تحقیقات انجام ش��ده به مرجع قضائی منعکس و دس��تور دستگیری
متهمان و بازرس��ی از مخفیگاه آنان اخذ شد .این مقام ارشد پلیسی
اضافه کرد :در  3عملیات مس��تقل و منس��جم هر  4متهم دستگیر و
در بازرسی از مخفیگاه آنان گوشیهای تلفن همراه و مدارک هویتی
ش��اکی ،کش��ف و متهمان که چارهای جز اعتراف نداش��تند به جرم
ارتکابی معترف ش��دند .رئیس پلیس آگاهی ته��ران بزرگ در پایان
خاطرنش��ان کرد :زوج سارق و همدس��تان آنان با صدور قرار قانونی
برای بررس��یهای تکمیلی و کش��ف جزئیات پرونده در اختیار پایگاه
یکم این پلیس قراردارند.

دستگیریماساژوراینستاگرامی

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری عاملی که
در فضای مجازی به تبلیغ ماس��اژ ،با اه��داف غیراخالقی میپرداخت،
خبر داد .به گزارش ایس��نا ،سرهنگ علی محمدپور ،گفت :کارشناسان
پلیس فتا طی رصد و بررس��ی فضای مجازی صفح ه اینس��تاگرام ،پسر
جوانی را مشاهده کردند که اقدام به تبلیغ ماساژ با عنوان "ماساژ برای
خانمها" کرده است.
وی افزود :پس از بررس��ی مشخص شد ،متهم دارای چندین صفحه در
ش��بکههای اجتماعی بوده که با ارائه اطالعات دروغین در حوزه ماساژ
در پی رسیدن به اهداف غیراخالقی خود بوده است .رئیس پلیس فتای
خراسان جنوبی گفت :پس از شناسایی و دستگیری متهم و مواجهه با
مستندات پلیس فتا ،وی به جرم خود اعتراف و عنوان کرد این صفحه را
برای سوء استفاده و رسیدن به مقاصد خالف عفت و اخالق ایجاد کرده
و هیچ مدرکی برای ماساژ ندارد.

رحمت��ی :در تحقیق��ات ب��ه عمل آمده ،محرز ش��د
که قربانی با توجه به مش��اجره صورت گرفته بر س��ر
قدرالسهم سود حاصل از فروش مواد مخدر در نهایت
از س��وی متهم ب��ه قتل و بر اثر ش��کنجه ب��ا ابزارهای
مختل��ف ،کت��ک کاری و ضرب و ج��رح در یک منزل
مسکونی به قتل رسیده و سپس با استفاده از خودروی
پراید به این محل انتقال یافته است
دامن��ه داری را انجام داده و در این رابطه به س��رنخهای خوبی
نیز دس��ت یافتند.وی افزود :در تحقیقات به عمل آمده از سوی
کارآگاهان ،مشخص شد که مقتول ،آخرین بار با یکی از دوستان
خود رویت ش��ده اس��ت و به همین منظور نامبرده "مظنون به
قتل " شناسایی شد و چون از استان متواری شده بود بنابراین
محل اختفایش از س��وی ماموران پلیس آگاهی مورد شناسایی
قرار گرفت و طی یک عملیات غافلگیرانه دس��تگیر ش��د.رئیس
پلیس آگاهی اس��تان زنجان گفت :در تحقیقات به عمل آمده،

باند سریع و خشن دستگیر شدند

من گاهی اوقات فیل��م میگرفتم،گاهی اوقات هم بچهها برای من
فیلم ماشینسواری هایشان را میفرس��تادند.این فیلمها را تدوین
میکردم.یک آهنگ روی آن میگذاش��تم و بعد در فضای مجازی
پخش میکردم .این کلیپها خیلی بازدیدکننده داشت و هر روز به
فالورهایمان اضافه میکرد.
رانندگانی که این کارها را انجام میدادند میشناختی؟
ن��ه ،ابتدا فکر میکردم این افراد رانن��دگان حرفهای بودند اما بعدا
متوجه شدم یک سری آدمهای عقدهای هستند.

مواد روانگردان اس��تفاده کرده و در وضعیت عادی نبودند .به گفته
راستی ،تاکنون پنج نفر از اعضای این باند بازداشت شدهاند و در این
رابطه پروندهای در مرجع قضائی تشکیل شده است.
عشق ماشین کار دست مرد جوان داد

در میان افرادی که دس��تگیر شده بودند به سراغ پسرجوانی رفتیم
که مسئول فیلمبرداری و تدوین فیلمهای تهیه شده از اعضای این
گروه بود .عشق ماشین دارد و در کار تدوین فیلم حسابی خبره شده
اس��ت .او که عشق ماشین دارد فکرش را هم نمیکرد پایان کارش
به اینجا برسد.
چند سال داری؟
 23سال
چه مدت است با این باند کار میکنی؟
حدود یک سال یا بیشتر
در این باند چه کار انجام میدادی؟

دستگیری کالهبردار اخاذ

س��رهنگ شاهین حسنوند رئیس پلیس فتا اس��تان خوزستان از دستگیری
ی��ک کالهبردار به جرم اخاذی و انتش��ار تصاویر ش��خصی اف��راد خبر داد و
گفت :ش��اکی به هویت معل��وم به این پلیس مراجعه و اظهار داش��ت که به
دلی��ل اعتم��اد بیجا و از روی ناآگاهی رمز اپلآی��دی خود را جهت تعمیرات
نرمافزاری گوش��ی در اختیار یکی از فروشگاههای موبایل و تعمیرات واقع در
اهواز قرار دادهام .متاس��فانه پس از مدتی فروش��نده با دسترسی غیر مجاز به
تصاویر خصوصی اینجانب اقدام به تهدید و قصد اخاذی و انتش��ار تصاویرم را
داشته است.
به گزارش ایرنا ،این مسئول انتظامی گفت :پس از ثبت اظهارات شاکی ،پرونده
ابتدایی تشکیل شده و به صورت ویژه در دستورکار کارشناسان این پلیس قرار
گرفت و با آغاز بررسیهای فنی شیوه فعالیت مجرمانه متهم مشخص شد و
سپس هویت وی مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه اقدامات تخصصی نیز
محل فعالیت او کشف شد .با اخذ دستور قضائی ،وی به این پلیس احضار شد
که پس از تحقیقات در ابتدا منکر بزه شده ،ولیکن پس از انجام بازجویی فنی
و مواجهه با مستندات پرونده به جرم خود اقرار کرد.

دستگیری سارقان زورگیر خیابان ویال

سرکالنتر س��وم پلیس پیش��گیری تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری
 2س��ارق زورگیر و کشف  10دس��تگاه تلفن مس��روقه خبر داد.سرهنگ
محمد قاس��م طرحانی بیان داشت :ساعت  23:14شامگاه چهاردهم بهمن
ماه ماموران کالنتری  107فلس��طین از طریق تماس تلفن ش��هروندی با
مرک��ز فوریتهای پلیس��ی  110از زورگیری  2س��ارق در خیابان "ویال "
مطلع ش��دند و نزدیکترین گشت انتظامی کالنتری فلسطین برای بررسی
موضوع به نش��انی اعالمی اعزام ش��د.به گزارش رکن��ا ،وی عنوان کرد :با
حضور ماموران در محل مش��خص ش��د راکب و ترک نش��ین یک دستگاه
موتور س��یکلت با تهدید سالح س��رد تلفن همراه مال باخته را سرقت و از
محل گریخته اند.
س��رکالنتر س��وم پلیس پیش��گیری تهران بزرگ با بیان اینکه مال باخته
توانس��ته بود مشخصات ظاهری س��ارقان را به خاطر بسپارد ،اضافه کرد:
در تحقیقات پلیس��ی هویت متهمان شناسایی و مخفیگاه آنان در یکی از
شهرس��تانهای غربی تهران شناسایی شد .این مقام انتظامی ابراز داشت.
باهماهنگیهای قضائی تیمی از ماموران به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق
ش��دند در یک عملیات پلیس��ی هر دو متهم را دس��تگیر و موتورسیکلت
آنان را توقیف کنند .س��رهنگ طرحانی اضافه کرد :در بررسیهای بیشتر
از مخفیگاه س��ارقان  10دس��تگاه تلفن همراه سرقتی کشف و متهمان به
س��رقتی بودن اموال کشف ش��ده اعتراف کردند .این مقام پلیسی با بیان
اینکه کلیه مال باختگان گوشیهای سرقتی شناسایی و اموال کشف شده
تحویل آنها شده است ،گفت :با تکمیل تحقیقات پلیسی ،متهمان با صدور
قرار مناسب روانه زندان شدند.
مفقودی

برگ س��بز و کارت موتورس��یکلت هوندا  125به مدل  91به رنگ
مشکی به شماره موتور  1008007و شماره شاسی 9032537 :به نام
فرزاد حصیرباف با کدملی  1680060007به شماره پالک 85393
ایران  638مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی برگ سبز

محرز ش��د که قربانی با توجه به مش��اجره صورت گرفته بر سر
قدرالس��هم سود حاصل از فروش مواد مخدر در نهایت از سوی
متهم به قتل و بر اثر ش��کنجه با ابزارهای مختلف ،کتک کاری
و ضرب و جرح در یک منزل مس��کونی به قتل رسیده و سپس
با اس��تفاده از خودروی پراید به این محل انتقال یافته اس��ت.
رحمتی افزود :جسد قربانی جنایت ،حدود  ۱۵روز قبل در این
محل پیدا ش��ده بود که با توجه ب��ه تیزبینی کارآگاهان پلیس
اداره مب��ارزه با جرایم جنایی اس��تان زنجان ،در نهایت راز این
قت��ل برمال و عامل جنایت نیز که فاقد هرگونه س��ابقه کیفری
نیز بود س��ه روز قب��ل در دام پلیس و قانون ،گرفتار ش��د.وی،
س��ن قاتل و مقتول را زیر  ۲۵س��ال اعالم کرد و با بیان اینکه
متاس��فانه موضوع مواد مخدر ،انگیزه ای��ن جرم و جنایت بوده
است ،اظهار داشت :معامله و مصرف مواد مخدر در حقیقت پایه
جرایم ،بزهکاری ،تبهکاری و خش��ونت و قتل اس��ت و ورود به
این پدیده ش��وم و خانمانسوز نه فقط عاقبت خیری ندارد بلکه
موجبات گمراهی ،تباهی و اضمحالل و از هم پاشیده شدن فرد
و خانواده را در پی خواهد داشت.

برگ س��بز س��واری پراید صبا (جی تی ایکس) رنگ سفید شیری –
روغنی مدل  1382به ش��ماه پالک 256م – 88ایران  33به ش��ماره
موتور 00574862و ش��ماره شاس��ی  S1412282129014به نام
سعید حدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اگر فهمیدی عقدهای هس��تند چرا کار ک��ردن با آنها را
ادامه دادی؟
من عشق ماشین هستم،خودم نمیتوانستم ماشین بخرم به همین
خاطر با این بچهها میرفتم تا ماشین هایشان را از نزدیک ببینم.
سوار هم میشدی؟
نه زیاد،چند باری س��وار شدم .بیشتر موقعها میگفتند یک نفر به
سرنشینان اضافه شود سرعت ماشین کم میشود.
خانواده ات از کاری که انجام دادی خبر دارند؟
نمی دانم.
فکر میکنی چه آیندهای در انتظارت است؟
نمی دانم،بدبخت شدم،تولدم چند روز دیگر است و قرار بود در این
روز نامزد کنم.
ت��ا به ح��ال فکر ک��ردی که ب��ا این س��رعت رفتنها و
ویراژدادنها اگر برای کسی اتفاقی رخ میداد چه میشد؟
نه ،من اشتباه کردم که به این کار ادامه دادم،فکر نمیکردم جرمی
انجام میدهم.
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افقی

  - 1پایتخ�ت بوتس�وانا  -مجموع�ه
کاخ های دوران هخامنش�ی در شمال
شرقی شیراز  - 2پیشکشی  -منسوب
ش�ده  - 3خبر افش�اگرانه  -غیر قابل
تغییر و دارای قاطعیت  -پاسخ – مرکز
فراری  - 4رفیق مش�هدی  -کند زبان
 کوچک  -دری که خوب بس�ته شدهباش�د  - 5تابان  -س�خن چین  -شهر
ش�مالی ایران  - 6میزبان جام ملتهای
آسیا در س�ال  - 1956جانوران بیابانی
 از مرکبات  - 7رئیس جمهور سوریه تاخت�ن  ،دوانیدن  -ام�ر آوردن - 8عاش�ورا  -جامعه شناس آلمانی  -جن
زده  - 9حرف پیروزی  -نوعی مسابقه
دو اس�تقامت  -ثاب�ت و ب�دون تغییر ،
محکم و قطع�ی  - 10از واجبات نماز -
انبار ماش�ین آالت سنگین  -از گلهای
زیبا  - 11وسیله توزین  -برتر  -محبوب
و دلب�ر  - 12جمع مدینه  -عزیز عرب
 نوعی ش�یرینی تر  -چین و چروکپوس�ت  - 13درخت زبان گنجش�ک
 تولی�د کننده  -جهانگرد  -ش�خص - 14میوه گرمسیری  -فلزی سفید در
طب  - 15کنایه از طماع  -مادر رستم

عمودی
 - 1دانش�مند ایتالیایی ،کاشف حرکت
زمی�ن  -تی�م فوتبال زرد پ�وش آلمانی
 - 2از کوهه�ای جنوب�ی ای�ران  -راندن
و دور ک�ردن  - 3نامطب�وع  -هم قدم -
یک انگلیس�ی  -هنوز ادب نشده  - 4از
درختان جنگلی  -تصویر  -عزیز کننده
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 - 10غزوه صدر اسالم  -سرازیری  -قطر
داخل�ی دهان�ه تفنگ  - 11س�نگ های
قیمتی  -بالدرنگ  -مذهب فلسفی چین
 - 12محلی که پزشک بیماران را معاینه
می کند  -نوعی پیچ و آچ�ار  -روزگار و
زمانه  ...... -بزرگترین دام ش�یطان است
 - 13مخفف شاه  -مقابل کیفی  -همه و
سراسر – ضمیر جمع  - 14طناب  -نوعی
دف�اع در فوتبال  - 15پ�رورش حیوانات
اهلی  -مزین
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خبر

دستگیری برادران سارق

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری
 2برادر حرفهای سارق مغازه خبر داد و گفت:
هر دو متهم با دس��تور قضائی در اختیار این
پایگاه برای کش��ف سایر جرائم احتمالی قرار
دارند .به گزارش برنا؛ س��رهنگ کارآگاه علی
کنجوریان ،رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی
گفت :دهم مهرماه پروندهای از طریق کالنتری
 110شهدا با موضوع سرقت از مغازه بازیهای
رایانهای به پلیس آگاهی ارجاع شد .او عنوان
کرد :از ش��اکی در خصوص موضوع تحقیق و
اظهار داش��ت ،صبح دهم مه��ر ماه با مراجعه
به مغازه متوجه شدم سارق یا سارقان با ورود
به داخل مغازهام اموالی از قبیل لپ تاپ ،س��ه
دس��تگاه تلویزی��ون ،دی وی آر و ....به ارزش
تقریبی  500میلیون ریال س��رقت کرده اند.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی ابراز کرد :در
این راستا کارآگاهان ضمن تحقیق از شاکی،
برای انجام تحقیقات محلی و میدانی عازم محل
س��رقت شدند و طی مشاهدات و بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد ،سارق یا سارقان
از طریق تخریب قف��ل درب مغازه وارد مغازه
شدهاند.اینمقامانتظامیبااشارهبهاینکهدرادامه
تحقیقات میدانی کارآگاهان مشخص شد که
س��ارقان  2نفر بودند ،افزود :تصویر واضحی از
چهره س��ارقان به دست آمد و برای شناسایی
به سایر ادارات و پایگاههای پلیس آگاهی ارسال
شد.س��رهنگ کنجوریان توضیح داد :هویت
س��ارقان که برادر بودند شناسایی و مشخص
شد که هر دو متهم سابقه دار بوده و متعاقب
آن مخفیگاه یکی از متهمان در ش��هر تهران
شناسایی ش��د .این مقام پلیسی تصریح کرد:
با هماهنگیهای قضائی حکم جلب س��ارقان
صادر و کارآگاهان با انجام مراقبتهای پلیسی
و اطمینان از حضور س��ارق در مخفیگاهش،
موفق ش��دند وی را دستگیر کنند .متهم در
بررسیهای پلیسی به سرقت از مغازه معترف
و اظهار کرد ،به همراه برادرش از مغازه سرقت
کرده اس��ت .فق��ط یک دس��تگاه تلویزیون
مال باخته در منزل وی میباشد و مابقی اموال
دراختیاربرادرشکهدرشهرستاننیشابوراست
منتقل شده است .سرهنگ کنجوریان افزود :با
کشف تلویزیون س��رقتی از منزل سارق طی
صورتجلسه به مال باخته تحویل و دستگیری
متهم دوم پرونده و کشف سایر اموال در دستور کار
قرار گرفت .او با اش��اره به اینکه در بررسیهای
پلیسی مشخص ش��د متهم دوم پرونده برای
تحمل کیفر هم اکنون در زندان بس��ر میبرد،
ادامه داد :اقدامات قضائی برای تحویل متهم از
زندان انجام و متهمان برای کشف سایر جرائم
احتمالی در اختیار این پایگاه قرار دارند.

