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کوتاه از حوادث
نجات دزدی که
در هواکش گیر کرده بود

ســارق اهوازی که در هواکش گرفتار شده
بود پس از نجات به دام قانون افتاد .ابراهیم
قنبری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنــی شــهرداری اهواز گفــت :با تماس
تلفنی پلیس  ۱۱۰با ســامانه  ۱۲۵سازمان
آتش نشانان به منطقه پردیس اعزام شدند.
به گزارش رکنا ،او افزود :ماموران آتش نشانی
به محض رسیدن به محل جهت همکاری با
نیروهــای پلیس  ۱۱۰با ابزار تخصصی قفل
درب منزل مســکونی را گشوده و یک مرد
متهم را که درون کانال هواکش ساختمان
محبــوس و قــادر به خارج شــدن نبود ،با
ایمنسازی و ابزار نجات خارج کردند.
انفجار مین چوپان را مجروح کرد

فرماندار شهرستان قصرشیرین از مجروحیت
یک نفر با انفجــار مین به جامانده از جنگ
تحمیلی در منطقه سومار از توابع شهرستان
قصرشــیرین خبــر داد .به گــزارش مهر،
مرادعلی تاتار اظهار کرد :در پی انفجار مین
به جا مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان
قصرشیرین یک نفر مجروح شده است .وی
افزود :این مین از بقایای جنگ تحمیلی در
منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین
منفجر شــده اســت .فرماندار شهرســتان
قصرشــیرین در کرمانشــاه تصریــح کرد:
فرد مجروح شــده از عشــایر بومی منطقه
بوده کــه در حال تعلیف احشــام ،با مین
مورد نظر برخورد کرده و از ناحیه دست دچار
مجروحیت شده است.
کشتن  ۲گراز آبستن با  ۸جنین

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت ایالم
گفت :شکارچیان متخلف  ۲راس گراز آبستن
را در این اســتان شــکار کردند .به گزارش
ایرنا ،عبدالصاحب بازیــار اظهار کرد :این ۲
راس گراز آبســتن در مناطق زیســتگاهی
بخش صالح آباد از توابع شهرســتان مهران
شکار شــدند که آنها هشت جنین در شکم
داشــتند .فرمانــده یــگان حفاظت محیط
زیست ایالم یادآور شــد :شکارچیان  ۳نفر
بودند که یک نفر از آنها دســتگیر و تحویل
مقامات قضائی شهرستان مهران شد و  ۲فرد
دیگر متواری هســتند و تحت پیگرد قانونی
قرار دارند .بازیار تاکیــد کرد :این متخلفان
با کشــتن گرازهــای آبســتن  ۹۰میلیون
ریال خســارت به محیط زیست استان وارد
کردهاند.
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حوادث

کوتاه از حوادث

کشتنیک دوستبهخاطرتقلبدربازی
پســر جوان که در درگیری با دوســتش به خاطر بازی پاسور وی
را کشــته بود پای میز محاکمه ایســتاد و ابراز پشیمانی کرد .به
گزارش رکنا ،نیمه شــب 17تیرماه سال  99جسد نیمه جان پسر
جوانی به نام یاور به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شد .یاور
چاقو خورده و وضعیت وخیمی داشت که تحت عمل جراحی قرار
گرفت.اما تالش پزشکان برای نجات جان وی بینتیجه ماند و یاور
روی تخت بیمارســتان تسلیم مرگ شد .دوست یاور که وی را به
بیمارستان رسانده بود پسر  ۲۱سالهای به نام عبدل را عامل جنایت
معرفی کرد.به این ترتیب چند نفر از دوستان یاور ردیابی و بازداشت
شدند و روشن شد یاور در بزم شبانه قربانی جنایت شده است .یک
روز از این ماجرا گذشــته بود که پلیس رد عبدل را یافت و وی را
بازداشــت کرد .پسر جوان به درگیری خونین به خاطر بازی پاسور
اعتراف کرد و در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای

میز محاکمه ایستاد.در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را
مطرح کردند .سپس عبدل روبروی قضات ایستاد و گفت :آن شب
در خانه یکی از دوستان میهمان بودیم .ما مشغول بازی پاسور شدیم
اما چون یاور تقلب کرده بود ســر بازی با او درگیر شدم .درگیری

سرقت از شرکت الستیکسازی

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری انبارداران یک شرکت الستیکسازی که
اقدام به سرقت سه تن مواد اولیه کرده بودند ،خبر
داد .به گزارش ایلنا ،سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال
اظهار داشت :با ارجاع پروندهای با موضوع سرقت از
اماکن از ســوی دادسرای ناحیه  ۷تهران مبنی بر
سرقت مواد اولیه از یک شرکت الستیک سازی،
وکیل این شــرکت اعالم کرد ۳ ،تن مواد اولیه به
ارزش تقریبی  ۱۶میلیارد تومان از انبار شــرکت
سرقت شده و به  ۲نفر از انباردارهای این شرکت
مظنون اســت .وی ادامه داد :با هماهنگی قضائی
انباردارهای شرکت به نامهای "یاور" و "عظیم" به
اداره آگاهی دعوت شــدند که آنان منکر هرگونه
سرقت شــده و با اظهاراتی ضد و نقیض سعی در
گمراه کردن ماموران و کتمان حقیقت داشتند که
با اقدامات علمی ،پلیسی و بررسی مرتبطان این
ســرقت ،مشخص شد هر  ۲نفر با شخصی به نام
"جمشید" تماسهای متعدد داشته و وی خریدار
ضایعات شرکت است که احتمال دارد با انبارداران
شرکت نیز همدست باشد .این مقام انتظامی با بیان
اینکه مجددا ً هر  ۲انباردار در پلیس آگاهی حضور

یافته و این بار در تحقیقات پلیسی و با ارائه دالیل
و مستندات لب به اعتراف گشودند؛ افزود" :یاور"
اظهار داشت که توسط "جمشید" اغفال شدیم ،او
پیشــنهاد داده که مواد اولیه را بار زده و به انبارش
منتقل کنم و من هم قبــول کرده و موضوع را با
"عظیم" و  ۲راننده شــرکت در میان گذاشــته و
طی چندین مرحله محمولــه مواد اولیه که برای
شهرســتان بار میزدیم مواد بیشتری بارگذاری و
توسط رانندهها به انباری متعلق به "جمشید" واقع
در "ساوه" منتقل میکردیم .دستخال با اشاره به
اینکه هر  ۲راننده در محل شرکت دستگیر شدند،
ادامه داد :ایــن رانندهها در تحقیقات اولیه منکر
هرگونه همدستی در سرقت شدند و اعالم کردند از
موضوع سرقت بیاطالع هستیم و فقط برای "یاور"
بارگیری کرده و به انباری واقع در ســاوه منتقل
میکردیــم اما با توجه به اظهــارات ضد و نقیض
متهمان و با استعالم حساب بانکی آنان مشخص
شد ،هر چند روز یک بار مبالغ مختلفی از  ۳تا ۲۰
میلیون تومان توســط "جمشید" به حساب آنان
واریز شده است و با هماهنگیهای صورت گرفته
متهمان در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

کالهبرداری با شگرد قدیمی

مرد فریبکار به بهانه برنده شــدن در برنامه رادیویی دست به کالهبرداری میلیونی از طعمه هایش زد.به
گزارش رکنا ،ســرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران گفت :یکی از شهروندان به پلیس
فتا مراجعه کرده و مدعی شد فردی ناشناس با وی تماس تلفنی برقرار کرده و با اقدامات فریبنده از وی
کالهبرداری کرده است.وی افزود :شاکی در ادامه اظهار داشت یک شماره ناشناس تماس گرفت و با معرفی
خود به عنوان مجری یک برنامه رادیویی و اعالم اینکه اکنون در پخش زنده هســتیم اظهار داشت شما
برنده قرعه کشی شده اید .گودرزی ادامه داد :این شیاد سایبری با استفاده از ترفندهای فریبنده مالباخته را
متقاعد کرده که برای دریافت جایزه خود سریعا به نزدیکترین دستگاه خودپرداز محل زندگیاش مراجعه

انهدام باند موبایل قاپی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای
باند  4نفره موبایل قاپ در عملیات کارآگاهان این پلیس و اعتراف آنها به 114
فقره سرقت خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان در گفتگو با پایگاه خبری پلیس
بیان داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشیهای تلفن همراه از عابران
پیاده درشــهر اصفهان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان
در تحقیقات علمی و تخصصی و با اســتفاده از پایشهای تصویری دریافتند
که این سرقتها توسط اعضای یک باند  4نفره موتورسوار صورت گرفته که
در بررســیهای دقیقتر مشخص شد این افراد از سارقان سابقه دار هستند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد :کارآگاهان
با رصد هوشــمندانه خود سرانجام محل سکونت این متهمان را شناسایی و
بــا هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را دســتگیر و به پلیس
آگاهی استان منتقل کردند .سرهنگ تُرکیان خاطرنشان کرد :متهمان که در
ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند هنگامی که با مدارک و مستندات ارائه شده
از ســوی کارآگاهان روبه رو شدند ،چارهای جز اعتراف ندیده و به  114فقره
سرقت موبایل از عابران پیاده در شهر اصفهان اقرار کردند .این مقام انتظامی
عنوان کرد :متهمان در اعترافات خود عنوان کردند در سرقتهای خود اغلب
در نقاط خلوت ســوژه هاي خود را از بین افراد جوان و نوجوان شناســایی و
در فرصتی مناســب تلفن همراه آنها را قاپ زني کرده و در بعضي مواقع در
صورتي كه قادر به قاپ زني نبودند با تهديد ســاح سرد گوشیهای آنها را
به سرقت میبردند.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده برای
انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند ،گفت :به شهروندان توصیه
میکنیم از تردد در مکانهــای خلوت و کم نور خودداری کرده و در هنگام
تردد در سطح شــهر از نمایش گوشیهای گرانقیمت خود پرهیز کنند و تا
حد ممکن از هندزفری برای مکالمه استفاده و هوشياري خود را در برخورد
با افراد ناشناس که به بهانه هاي واهي به آنان نزديک مي شوند ،حفظ کنند.

دستگیری سارق حرفهای احشام

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفهای در اسالم آبادغرب
خبر داد که  110راس گوسفند را در روستاهای این شهرستان به سرقت برده
بود.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت :پس
از وقوع سرقتهای متعدد احشــام در روستاهای اسالم آبادغرب ،رسیدگی به
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد :در همین راستا ماموران
پلیس آگاهی اسالم آبادغرب با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی یک
ســارق شــده و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را
خارج از شهرستان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود :سارق
دستگیر شده در بررسیها به ارتکاب  22فقره سرقت احشام اعتراف و عنوان کرد
طی هفتههای اخیر  110راس گوسفند را به سرقت برده است .سردار جاویدان
با بیان اینکه ارزش گوسفندهای سرقتی طبق نظر کارشناسان به  4میلیارد ریال
میرسد ،از کشف تعدادی احشام مسروقه و تحویل آنها به صاحبانشان خبر داد.

آگهیتبدیلوضعیت
دفتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری

همســفر آفتاب نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت
هوایی و گردشگری همسفر آفتاب واقع در استان البرز به صاحب
امتیازی خانم زهرا انصاری در حــال تبدیل وضعیت از حقیقی به
حقوقی میباشد .از کسانی که از دفتر مذکور شکایت یا ادعایی دارند
دعوت به عمل میآید مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
درج این آگهی به صورت کتبی به آدرس ذیل اعالم نمایند .سازمان
هواپیمایی کشــوری واقع در تهران -فرودگاه مهرآباد -به سمت
ترمینال پروازهای داخلی  4و  6کمیته فنی.

مفقودی برگ سبز و برگ کمپانی
برگ ســبز و برگ کمپانی ســواری ام .وی.ام تیپ  X33رنــگ نقره ای –
متالیک مدل  1393به شــماره پالک 617ط –73ایران  19به شــماره موتور
 MVM484FAFE030271و شاسی  NATGBAXK1E1029702به نام بهزاد
بساطی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب ســحر لطفی پور فرزند حسن به
شماره شناسنامه  ۰۰۱۰۲۱۲۰۸۶و شــماره ملی  ۰۰۱۰۲۱۲۰۸۶صادره از تهران
در مقطع کارشناسی رشته مهندســی منابع طبیعی -محیط زیست صادره
از واحد دانشــگاهی تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشــود گواهینامه موقت را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال به نشانی تهران-بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق)-خروجی
حکیمیه-خیابان شــهید صدوقی-بلوار وفادار-دانشــگاه آزاد اســامی
واحد تهران شمال ارسال نماید.
مفقودی
مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب الهام ذوالفقاری نیا فرزند
غالمحسین بشــماره شناســنامه  ۶۸۹۵صادره از تهران در مقطع کاردانی
پیوسته در رشته کامپیوتر صادره از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد همدان با
شــماره  ۸۴۱۷۱۷۳۵۰۶۴مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد همدان ارسال
نماید.
مفقودی برگ کمپانی ،برگ سبز و کارت
آقای اســمعیل باون پور مالک ســواری پیکان تیــپ  1600iمدل 1382
رنگ سفید – روغنی به شــماره پالک  843ص  -11ایران  19و شماره موتور
 11158226970و شماره شاسی  0082431820به علت فقدان اسناد فروش )
(برگ کمپانی ،برگ سبز و کارت) تقاضا رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده
است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر–
ساختمان سمند مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی
برگ سبز خودرو هیوندا ورنا  1600GLSبه رنگ نقرهای متالیک به مدل 87
به شماره موتور  G4ED7884735به شماره شاسی  IR87313011048به
شماره پالک  238 -54د  59به نام عباس رحیمی با کدملی 4432673141
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
شناســنامه مالکیت (برگه سبز) اتومبیل پژو  206مدل  96سفید به شماره
انتظامی  20ایران  171س  27و شماره موتور  165A0108666و شماره شاسی
 NAAP03EE0HJ075915به نام فاطمه سروریان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
شناسنامه مالکیت (برگه سبز) اتومبیل سمند  EF7مدل  96سفید به شماره
انتظامی  74ایران  158س  12و شــماره موتور  147H0257889و شماره
شاســی  NAACJ1JE7HF266210به نام محمدحسین ماکو جانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
سند کمپانی ،شناســنامه مالکیت و کارت اتومبیل پیکان وانت مدل  90به
شماره انتظامی  68ایران  447و  53و شماره موتور  11490076106و شماره
شاســی  NAAA46AA4CG310066به نام امیرحسین فرهمند پارسا
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

متهم :آن شــب در خانه یکی از دوستان میهمان
بودیم .ما مشغول بازی پاســور شدیم اما چون یاور
تقلب کرده بود سر بازی با او درگیر شدم .درگیری
میان ما بــاال گرفت من که در یــک لحظه کنترل
اعصابم را از دست داده بودم با چاقوی میوه خوری به
یاور حمله کردم و چند ضربه به او زدم
میان ما باال گرفت من که در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست
داده بودم با چاقوی میوه خوری به یاور حمله کردم و چند ضربه به
او زدم.وقتی یاور خونین روی زمین افتاد ترســیدم و فرار کردم .اما
من از دوســتانم خواستم تا یاور را با ماشین خودش به بیمارستان
برسانند .وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت:باور کنید
من خصومت قبلی با یاور نداشتم و نمیخواستم او را بکشم .نمیدانم
چطور شد که کنترل اعصابم را از دست دادم و به سمت او حمله ور
شدم اما هرگز فکر نمیکردم او با ضربه کارد میوه خوری کشته شود.
پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

نقشه شیطانی قتل پدر توسط مادر و فرزند

فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از
دســتگیری زن جوانی که با نقشــه شیطانی،
همسرش را به قتل رسانده بود خبرداد.به گزارش
ایســنا ،سرهنگ محمود علی فر در تشریح این
خبر گفت :در  ۲۵آذرماه ســال جاری کشــف
جسد مرد  ۴۵ســاله در حاشیه جاده روستایی
به پلیس آگاهی گزارش شــد کــه با توجه به
اهمیت موضوع ،رسیدگی پرونده بهصورت ویژه
در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم
جنایی پلیــس آگاهی گنبدکاووس قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات اولیه مأموران مشخص
شــد که متوفی اختالف خانوادگی شــدید با
همسرش داشته که این موضوع ذهن مأموران را
به سمت به قتل رساندن نامبرده توسط همسر و
یا اعضاء خانواده هدایت کرد .این مقام انتظامی
ادامه داد :با هماهنگی مقام قضائی همسر متوفی
به پلیس آگاهی دعوت شــده که در ابتدا منکر
وجود هرگونه اختالف و درگیری با همســرش
شد ،لذا با توجه به تناقض گوییهای زن جوان،
با ارائه مستندات از ســوی پلیس به ناچار لب
به اعتراف گشود .فرمانده انتظامی گنبدکاووس

تصریح کرد :زن جوان در اعترافات خود عنوان
کرد که چند سالی است که با همسرش اختالف
خانوادگی داشته و طبق معمول در شب حادثه
با همسرش درگیر شده که پس از اتمام درگیری
مقادیــری داروی خوابآور را به او داده و وی را
بیهوش میکند .وی بیــان کرد :متهم پس از
بیهوش کردن همســرش او را به قتل رسانده
و با همدســتی فرزند خانواده با خودرو جسد را
به یکی از جادههای روستایی اطراف شهرستان
منتقــل و در حاشــیه جاده رهــا میکنند .به
گزارش ایســنا به نقل از پلیس گلستان ،علی
فر یادآور شــد :فرزند خانواده پسر  ۱۹ساله که
در تحقیقــات تکمیلی در مواجهه با ادله پلیس
به طراحی و اجرای نقشــه شــیطانی مادرش
اعتــراف کرد و گفت ،به دلیــل وجود اختالف
خانوادگی شدید مادرم این نقشه شوم را طراحی
و قرصهای خوابآور را که توسط فردی دیگر
تهیه شــده بود به پدر دادیــم و پس از به قتل
رساندن پدر اعالم مفقودیاش را به پلیس اعالم
کردیم.فرمانده انتظامی گنبدکاووس بیان کرد:
قاتل و همدستش به مرجع قضائی معرفی شدند.

کند و پس از وارد کردن کارت عابر بانک به دستگاه کدهای مختلفی را که مجرم از پشت تلفن به وی اعالم
میکرده است وارد نماید ،شاکی این پرونده با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت  50میلیون ریالی
از حساب بانکی خود میشود .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت :کارشناسان پلیس فتا اقدامات
تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسیهای تخصصی و تحقیقات گسترده مجرمان که دو نفر بودند را
شناسایی و هویت آنها برای پلیس روشن شد.این مقام سایبری عنوان داشت :پس از بهرهگیری از روشهای
علمی و اقدامات فنی محل فعالیت این مجرمان شناسایی شد و پس از تشریفات قضائی ،هر دو نفر دستگیر
و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفتند .به گفته وی ،متهمان پس از انتقال به
پلیس فتا به کالهبرداری از  17نفر از شــهروندان با این روش اعتراف کردند و ضمن شرح دادن اقدامات
مجرمانه خود اظهار داشتند جمعا بیش از  800میلیون ریال از این طریق کالهبرداری کرده اند.
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افقی

  - 1مولف تاریخ اجتماعی ایران  -از آالت
موســیقی  - 2لوالی پا  -نوعی جنون
 - 3پیشوند نفی  -قسمت سخت افزار
رایانه-پستاندارکوچکدرختزی-شهر
آلمان  - 4صرف شده  -مقابل ویران -
خالص  - 5شرکت سازنده خودروهای
لوکسآلمانی -دستگاهبرش-جستجو
گر  - 6کیسه پول  -تخم کتان  -گردش
 - 7شــوید  -ورزش چوبدستی  -نهی
فرمــوده های شــرع  - 8ریه  -درس
دادن  -آسیب  - 9حومه تهران  -مارکی
بر کامیون  -دشمن  - 10افزوده شدن -
امانتدار  -پرنده خوشبختی  - 11بندر
و تیمی در فرانســه  -رنگ آبی سیر ،
نیلی  -روشن کردن ( افکار )  - 12گزافه
گویی  -بز کوهی  -دریاچه ای در ایتالیا
 - 13اولین دو رقمی  -مخترع ماشین
بطریسازی-نژادسفیدهمسایهشمالی
 نت سوم  - 14بازی شبیه به تنیس درمحفظهایشیشهای-کارگردانسینمای
ایران با نام " مازیار "  - 15نقاس هلندی
قرنهفدهمتابلوینگهبانشب-کوهی
درخراسان

عمودی
- 1گروگذاشتن-اندامتنفسیماهی-اثر
عالمه امینی - 2کتابی از « آندره مالرو » -
رها و آزاد  - 3صدای پرواز زنبور  -چهره
 آتشفشان ایتالیا  -مادر عرب  - 4آنکهکاری را انجام نــداده  -دینداری  -مهره
شطرنج  - 5منسوب به این جهان  -مرغ
سلیمان  -زدن  4گل توسط بازیکن ( بعد
از هتریک ) - 6پیامبری مشهور به زیبایی
 پایتخت کشور جزیره ای " نائورو "  -نخبافتنی  - 7شهر گوجه فرنگی در استان
بوشهر  -جانورانی که در آب زندگی می
کنند- 8ستارهایبدرخشیدوماهمجلس
شد  ،دل رمیده  - 9 ........تطبیق داده شده
 باز کننده قفــل  - 10تازه کار  ،مبتدی امپراطور دیوانه روم باســتان  -حرارت - 11نام مردانه – نتیجــه آخرین بازی
اســتقالل و پرسپولیس  -تفسیر سخن
 - 12نویسنده " سفر به کره ماه "  -برنا -
مدرسه عالی رشته های فنی  - 13شلوار
جین  -قســمتی از قرآن مجید  -خطی
با زاویه نود درجــه  -هالوژن نمک طعام
 - 14بیگناه  -آلبومی از خسرو آواز ایران
 - 15درخت جوان  -صحرا  -طوق اسارت
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دستگیریشکارچیسالمندان

زن پلید که سالمندان را طعمه سرقتهای خود
یداد به دام افتاد .این زن با داروی بیهوشی
قرار م 
سالمندانزنومردرابیهوشمیکردتااموالشان
را به ســرقت ببرد.به گزارش رکنا ،سرهنگ
امیر مختاری فرمانده انتظامی شهرستان اراک
بیان داشت :در روزهای اخیر با اعالم چندین
مورد گزارش در خصوص سرقت از منازل افراد
کهنسال در شهرستان اراک ،بررسی موضوع
بــه صورت ویژه از ســوی پلیس آغاز شــد.
وی اضافه کــرد :در تحقیقات از مالباختگان
مشخص شد که این افراد با خانمی میانسال
آشنا شــده و این فرد با طرح دوستی با آنان،
وارد منزلشان شده و بعد از بیهوش کردن آنان،
اشیاء باارزششان را سرقت کرده و متواری شده
است.این مقام انتظامی افزود :با آغاز تحقیقات
تخصصیونامحسوسپلیس،سرانجاماینخانم
شناسایی و در عملیات ماموران کالنتری ۱۱
شهرستاندستگیرشد.
دستگیریشاگردطالساز
با ۱۲میلیارد سرقت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به
دستگیری ســارق کارگاه طالسازی در بازار
تهران ،گفت :سارق ،شاگرد کارگاه طالسازی
بود که  ۱۲میلیارد ریال طال به ســرقت برده
اســت .به گزارش میزان ،ســرهنگ جلیل
موقوفهای بیان داشت :به دنبال تماس تلفنی
صاحب کارگاه طال فروشی با مرکز فوریتهای
پلیسی ( )۱۱۰مبنی بر سرقت از کارگاهش،
برای بررســی دقیق موضــوع ،تیم عملیات
کالنتری  ۱۱۳بازار وارد عمل شده و مشخص
شــد فردی با بریدن قفل مغازه وارد شــده و
اقدام به ســرقت بیش از یک کیلو گرم طال
کرده اســت .وی افزود :با بررسی دوربینهای
مدار بسته مشخص شــد حدودا نیم ساعت
قبل از سرقت ،دوربینها قطع شده است و با
ظن به این که فقط شاگرد کارگاه به دوربینها
دسترســی داشــته موضوع به مقام قضائی
منعکس شد .رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
گفت :با اخذ مجوز قضائی ،شاگرد طالسازی
هنگام خروج از تهران توســط تیم عملیات
کالنتری بازار دستگیر و از کیف دستی همراه
وی طالهای سرقت شده کشف شد .وی افزود:
پس از انتقال متهم به کالنتری و بازجوییهای
مقدماتی سارق چارهای جز اعتراف نیافت و در
اعترافات خود گفت من با نقشه قبلی زمانی
که صاحب کارگاه حضور نداشت دوربینهای
مدار بســته را قطع کردم و برای اینکه به من
شک نکند قفل مغازه را بریدم و پس از برداشتن
طالها فرار کردم که پلیس مرا دستگیر کرد.

