
سرخط خبرها

 سارقان 7ميلياردي 
دستگير شدند

حادثه 14
اعتراف وكيل دادگستري به قتل پسردايي خود

يك وكيل دادگستري، پسردايي اش را به بهانه ارتباط او با خواهرش به قتل رساند. قاضي محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران گفت: »چند روز قبل خانواده اي با مراجعه به دادسراي جنايي اعالم 
كردند، پسرشان همراه پسرعمه خود به بهشهر سفر كرده اما ناپديد شده است. ماموران، پسرعمه فقداني را كه وكيل دادگستري است، احضار كردند كه او نيز در بازجويي ها به قتل فقداني اعتراف كرد و گفت: 
»چند روز پيش، مقتول را به خاطر برقراري ارتباط با خواهر مطلقه ام، به باغ عمويم در در بهشهر كشاندم، با ضربه هاي چاقو كشتم و جسدش را همانجا دفن كردم. « متهم در بازداشت موقت به سر مي برد. ايسنا

در مح�ور سربيش�ه   4۰۵ پ�ژو  واژگون�ي   
خراسان جنوبي 7 مصدوم بر جاي گذاشت. فارس

در حري�ق ي�ك س�اختمان 2۰ واح�دي در جاده 
ورامين 3۰ نفر نجات يافتند. باشگاه خبرنگاران 

 در س�انحه رانندگي براي يك كاروان عروس�ي 
در مش�هد يك نفر كشته و 4 نفر به شدت مصدوم 

شدند. مهر 
 رييس پلي�س راهنمايي و رانندگ�ي ناجا گفت: 
با اس�تناد به آمارهاي موجود بي�ش از 23 درصد 

تصادفات فوتي با پرايد رخ داده است. مهر
 فرهنگ غلط تيراندازي در يك مراسم عروسي 

در آبادان دو مصدوم برجا گذاشت. ايرنا 
 زن 44 ساله كوهنورد كه اسفند سال گذشته پس 
از صعود به قله دماوند در راه برگشت دچار حادثه 
ش�ده بود، پس از دو ماه جدال با مرگ س�رانجام 

تسليم شد. ميزان 

داستان جنايي پسر جوان 
براي فرار از پرداخت بدهي

مرگ كارگر در باالبر

اعتماد| باند بزرگ س��ارقان حرفه اي 
منازل تهران با سرقت بيش از 7 ميليارد 
توم��ان از ده ها مالباخته به وس��يله پلي��س پايتخت 
شناسايي و متالشي ش��د. در ساعت هفت و نيم تاريخ 
دوازدهم بهمن ماه س��ال گذشته يكي از ساكنان يك 
مجتمع مسكوني در خيابان اميرآباد شمالي در هنگام 
مش��اهده تصاوير دوربين مداربس��ته داخل پاركينگ 
متوجه مي شود كه چهار نفر سارق با خراب كردن قفل 
در ورودي قصد ورود به س��اختمان را دارند. او موضوع 
را به ديگر س��اكنان خبر مي ده��د و در نهايت يكي از 
سارقان دستگير و سه نفر از آنها با يك سمند سفيد فرار 
مي كنند. با بررسي تصاوير به دست آمده مشخص شد 
متهم به نام حميدرضا در چندين فقره از س��رقت هاي 
منزل حضور داش��ته اس��ت و ب��ه ص��ورت گروهي با 
خودروهاي لوكس به همراه ساير اعضاي گروه از منازل 
سرقت كرده اس��ت. حميدرضا در بازجويي ها صراحتا 
به مشاركت در ده ها فقره سرقت منزل اعتراف و ديگر 
اعضاي گروه را به نام هاي روح اهلل )متولد 1367(، امير 
)متولد 1369(، حميدرضا )متولد 1359( رضا )متولد 
1362(، جالل )متول��د 1369(، رضا )متولد 1361( و 
محسن )متولد 1361( را معرفي كرد. همچنين متهم 
در ادامه اعترافاتش عنوان داشت كه بيش از 5 كيلوگرم 
طالجات مس��روقه را به خريدار اموال مس��روقه به نام 
محسن )متولد 1363( فروخته است. سرانجام مخفيگاه 
تمامي اعضاي اين گروه از سارقان در مناطق خاني آباد، 
خزانه و ياخچي آباد شناسايي و تمامي اعضاي گروه در 
چند عمليات همزمان دستگير شدند. همچنين يكي از 
خريداران اموال مسروقه به نام محسن )متولد 1363 و 
خريدار بيش از 5 كيلوگرم از طال و جواهرات مسروقه( 
نيز در خاني آباد دستگير و به پايگاه سوم پليس آگاهي 
منتقل شد. با دستگيري متهمان و اعتراف صريح آنها 
به ده ها فقره س��رقت منازل در مناطق مختلف ش��هر 
تهران، بالفاصله شناسايي محل هاي سرقت در دستور 
كار كارآگاهان قرار گرفت. با شناس��ايي ده ها مالباخته 
و دعوت از آنها براي حضور در پايگاه سوم، ميزان اموال 
سرقت شده از آنها بررسي و مشخص شد كه ارزش اين 
ام��وال بيش از 7 ميليارد تومان بوده اس��ت. با توجه به 
برآورد مالي پرونده تاكنون قسمتي از اموال متهمان با 
هماهنگي مقام قضايي تمامي آنها توقيف شده است. 
سرهنگ كارآگاه محمد نادربيگي، رييس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: در ادامه رسيدگي به 
پرونده براي شناسايي ساير جرايم ارتكابي متهمان، قرار 
قانوني از سوي مقام محترم قضايي صادر و همه اعضاي 
اين گروه از سارقان در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار داده شدند. 

شناسايي آگاهي

اعتماد| ياسين، پسر نوزده ساله افغان كه مبلغ 
دو ميليون به رفيقش بدهكار بود با ادعاي دروغي 
آدمربايي قصد داشت از زير بار بدهي فرار كند. 
او  س�وم خرداد با 11۰ تماس گرفت و مدعي شد : 
ساعت 6 بعد از ظهر 3۰ ارديبهشت در تهرانپارس 
بودم كه ناگهان يكي از دوستان افغانستاني ام به 
نام ياس�ر با دو پس�ر ديگر با زور و تهديد سالح 
سرد، من را سوار ماشين شان كردند و به يكي از 
شهرهاي شمالي كش�ور بردند و چهار روز من را 
در يك پاركينگ حبس كردند. آنها با پسرعمويم 
تماس گرفتند و درقبال آزادي ام 6 ميليون تومان 
پول خواس�تند. بعد از چهار روز، آنه�ا من را به 
ته�ران برگرداندند و گفتند كه به كس�ي چيزي 
نگويم اما من با پليس تماس گرفتم.به اين ترتيب 
ياسر 22 ساله دستگير شد. او به قاضي سهرابي؛ 
بازپرس امور جنايي تهران گفت: »من و ياس�ين 
ش�ريك بوديم و من به او مبلغ 6 ميليون تومان 
قرض دادم، اوفق�ط 4 ميليون تومان را برگرداند 
و با درست كردن رس�يد، مدعي بود كه طلبم را 

بازگردانده است.« تحقيقات از ياسر ادامه دارد.

1- استراحت بين نمايش - تفحص و جست وجو
2- دارو - حريف در جنگ - پايتخت لتوني

3- باال آمدن آب دريا - ناشنوا - چسبناك - دربند بودن
4- از توابع گنبد كاووس - بزرگتن

5- فيلسوف و دانشمند - صحنه نمايش - كفش پاشنه دار 
- نقش اندازي

6- عقب و پشت سر - نادر - تقدير الهي
7- خورشيد - آغوز - از انواع خط

8- از رودهاي مهم ايران - كج و خميده
9- بيم��اري ورم بناگ��وش - قوت اليم��وت - برآمدگي 

ته الستيك
10- شهر بادگيرها - گوش دادن - پول حرام

11- زهر - شيريني پز - سوغات اصفهان - نيستي
12- بتي در عصر جاهليت - واجد

13- درك كردن - پيشنهاد - در نورديدن - مرواريد
14- كينه توزي و انتقام - واژگون و كله پا - سالح داور

15- ولرم - فيلمي از عباس رافعي

1- از اثرهاي معروف محمد محمدعلي - توقف كردن
2- دقيقه فوتبال - از سبزيجات خورشتي - باد سرد - تب

3- لنگه بار - دورويي - خاطر و انديش��ه - س��وراخ هاي 
ريز روي پوست

4- مقص��ود و آرزو - ش��هري در خراس��ان قديم - چوب 
ميخ دار قصابي

5- ديلم - مستشرق
6- اندك - تصديق انگليسي - موجودات - راس

7- شليل - بشارت - بهشت شداد

8- سنگيني - كاله الف - چوب خوشبو - به خاك سپردن
9- از توابع مهم تهران - سنت - نقاش

10- چوب خوشبو - از شهرهاي سيستان و بلوچستان- 
طال - گشاده

11- نام قديم اهر - از شهرهاي هسته اي ايران
12- كاخ��ي در پاري��س فرانس��ه - برك��ت س��فره - 

گوسفندقرباني
13- غم واندوه - نام مجنون - تقويت راديويي - نت هفتم

14- كالم شرط - برانگيختن - طال - پست و فرومايه
15- پايتخت واتيكان - پايتخت اندونزي

افقی

جدول

متقاطع

سودوكو

عمودی

پليس:
يكي از سارقان كه پسري 
19 س�اله به نام س�امان 
اس�ت در بازجويي ها به 
موبايل قاپ�ي در مناطق 
مركزي ته�ران اعتراف 
كرد. كارآگاهان پليس، او 
را پس از بازبيني تصاوير 
دوربين هاي مداربس�ته 
مراكز تجاري و بانك هاي 
ته���ران  مح�دوده 
شناس�ايي و دس�تگير 

كرده اند.

ده ها فقره سرقت در پرونده متهمان

شنبه  8  خرداد  1395، 21شعبان1437،  28 مه 2016،  سال سيزدهم، شماره 3537 havades@etemadnewspaper.ir

زندان؛ ايستگاه پاياني سارقان تحت تعقيب

ايس�نا| ي��ك كارگ��ر 21 س��اله ايران��ي در ي��ك 
شيريني فروش��ي واق��ع در خياب��ان زعفرانيه هنگام 
اس��تفاده از باالبرجان خود را از دس��ت داد. اين كارگر 
صبح روز جمعه با باالب��ر در حال رفتن به طبقه بااليي 
بود كه به دليل بي احتياطي بين سقف و باالبر محبوس 
شد. آتش نشانان ابتدا مقداري از سقف را برش داده و با 
جابه جا كردن كابين باالبر پيكر بي جان او را خارج كردند.

شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی تامين نمايد.
شماره مناقصه:                       9۵/۰۰6

SRU موضوع مناقصه:                     خريد كندانسور دوم واحد
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ) مناقصه(:             به ميزان: 3۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ريال

نوع تضمين ش�ركت در فرايند ارجاع كار )مناقصه(:             ضمانت نامه بانكی يا فيش نقدی به حساب ۰1۰۰۵۵66۵2۰۰9 بانك 
صادرات كد 19۰

تاريخ درج اسناد در سايت شركت پااليش گاز ايالم:              9۵/۰2/2۵
آخرين مهلت تحويل اسناد از جانب مناقصه گران:                  9۵/۰3/29
تاريخ گشايش پاكات » الف« و فرمهای ارزيابی كيفی:          9۵/۰3/31
تاريخ اعالم نتيجه ارزيابی كيفی:                                                                    9۵/۰4/۰8
تاريخ اعالم نتيجه ارزيابی فنی:                                                                        9۵/۰4/14
تاريخ گشايش پاكات مالی » ج « :                                                                  9۵/۰4/21

آدرس: دريافت اسناد الكترونيك:                          www.nigc-igtc.ir  بخش مناقصه و مزايده
آدرس پس�تی مناقصه گذار:  ايالم / بخش چوار/ صندوق پستی 144- 69361 كد پستی 6937181111  دبيرخانه كميسيون 

مناقصات 
٭مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر با ش�ماره تلفن 2۰77، 32912۰76 – ۰84 )  دبير خانه كميسيون 

مناقصات ( تماس حاصل فرمايند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شركت پااليش گاز ايالم

نوبت دوم
شماره مجوز: 139۵.8۵2

شركت ملی گاز ايران
شركت پااليش گاز ايالم

اعتماد| پليس پايتخت با دستگيري سه 
س��ارق متواري، به ده ها فقره جيب بري و 
سرقت آنها در مناطق مركزي تهران پايان 
داد. چندي پيش كارآگاهان پايگاه هفتم 
پليس آگاه��ي تهران بزرگ در راس��تاي 
اجراي ط��رح كنترل و مراقبت از مجرمان 
س��ابقه دار به اقدامات سه سارق حرفه اي 
مشكوك ش��ده و عمليات دستگيري آنها 
را آغاز كردند. با شناسايي مخفيگاه نهايي 
س��ارقان، تيمي از ماموران به محل اعزام 
شدند و هر سه س��ارق را دستگير كردند. 
آنها در بازرسي از مخفيگاه متهمان موفق 
به كشف مقاديري اموال مسروقه از جمله 
كيف ه��اي جيبي متعلق ب��ه مالباخته ها 
و چند دس��تگاه گوش��ي همراه شدند كه 
سارقان آنها را به شيوه هاي مختلف قاپيدن 

و جيب بري سرقت كرده بودند. 
با انتقال متهمان ب��ه كالنتري، پرونده اي 
با موضوع »سرقت و جيب بري« تشكيل 
و براي رس��يدگي در اختيار پايگاه هفتم 
پلي��س آگاهي تهران بزرگ ق��رار گرفت. 
كارآگاهان در ابتدا به شناسايي مالباخته ها 
پرداختند و آنها را براي پيگيري ش��كايت 
خود به پايگاه هفتم دع��وت كردند. يكي 

از آنه��ا پس از حض��ور در آگاهي و مواجه 
حض��وري با يكي از متهم��ان )حميدرضا 
22 س��اله( او را س��ارق گوشي همراهش 
معرفي كرد و در شرح ماجرا گفت: »چهارم 
ارديبهشت امسال در خيابان خيام جنوبي 
پياده روي مي كردم و با گوش��ي همراهم 
حرف مي زدم كه ناگهان متهم، س��وار بر 
يك دس��تگاه موتوس��يكلت هوندا 125 
مشكي به من نزديك شد و در يك لحظه 
گوش��ي ام را قاپيد و فرار كرد.« پس از او، 
ش��اكي ديگ��ري كه كيف جيب��ي حاوي 
پول نقد و مدارك شناس��ايي اش در يكي 
از ايس��تگاه هاي بي آر تي به س��رقت رفته 
بود، با شناس��ايي ظهير 40ساله به عنوان 
سارق، به كارآگاهان گفت: »چهارم اسفند 
پارسال سوار اتوبوس بي آر تي خط خاوران 
– آزادي شدم. وقتي در ايستگاه مولوي از 
اتوبوس پياده شدم، خواستم گوشي ام را از 
جيبم دربياورم كه متوجه ش��دم دزديده 
ش��ده. در ادامه فهميدم متهم، كيف پولم 
را ه��م دزديده اس��ت.« با ثبت ش��كايت 
دو مالباخت��ه، كارآگاهان ب��ه بازجويي از 
متهم��ان پرداختند و در جري��ان آن، هر 
س��ه س��ارق به ارتكاب ده ها فقره سرقت 

و جيب بري اعتراف كردن��د. يكي از آنها، 
ظهير 40س��اله، از مجرمان سابقه دار در 
زمينه سرقت به شيوه جيب بري است كه 
تاكنون هشت بار دستگير شده و به زندان 
افتاده اس��ت. او در بازجويي ها به س��رقت 
كيف حاوي مدارك و پول ش��اكي اعتراف 
كرد و گفت: »من نخستين بار در سال 72 
دستگير ش��دم و به زندان افتادم. آخرين 
بار هم اواخر سال 92 بود كه از زندان آزاد 
شدم. روز حادثه كيف پول و گوشي شاكي 

را در اتوبوس سرقت كردم.«
پ��س از او حميدرض��ا )22 س��اله( نيز به 
جرم گوش��ي قاپي اعتراف ك��رد و گفت: 
»روز حادث��ه در خيابان خي��ام جنوبي با 
موتوسيكلتم پرسه زدم و به محض ديدن 
شاكي كه داشت با موبايل صحبت مي كرد 
به س��متش رفتم و گوشي اش را قاپيدم.« 
سومين سارق نيز كه پسري 19ساله به نام 
سامان است در بازجويي ها به موبايل قاپي 
در مناطق مركزي شهر تهران به خصوص 
در بازار ته��ران، خيابان بهش��ت، ميدان 
فردوس��ي، س��عدي، فدايي��ان اس��الم و 
مجاهدين اسالمي اعتراف كرد. كارآگاهان 
پلي��س، او را پ��س از بازبين��ي تصاوي��ر 

دوربين ه��اي مداربس��ته مراك��ز تجاري 
و بانك هاي مح��دوده تهران شناس��ايي 
و دس��تگير كرده ان��د. س��رهنگ كارآگاه 
شمس الدين ميرزكي، رييس پايگاه هفتم 
پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان جزييات 
پرونده از ارتكاب هر س��ه سارق به سرقت 
موباي��ل و جيب ب��ري در اماك��ن و معابر 
ش��لوغ خبر داد و با اشاره به انتشار تصاوير 
بدون پوش��ش آنها از مالباخته ها خواست 
تا براي پيگيري ش��كايت خ��ود به پايگاه 

هفتم مراجع��ه كنند. او گفت: »با توجه به 
سوابق متهمان در انجام سرقت و اعتراف 
صريح ش��ان به ده ها فقره سرقت به شيوه 
جيب بري و موبايل قاپي، دس��تور انتشار 
تصاوير بدون پوشش شان براي شناسايي 
س��اير جرايم ارتكابي و مالباخته ها صادر 
ش��ده و ش��هروندان مي توانند در صورت 
شناسايي آنها براي پيگيري شكايت خود 
به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ 

در ميدان پانزدهم خرداد مراجعه كنند. 

اعتماد| پنج قاچاقچي چوب كه مس��ير 
ترددشان از سوي جنگلبانان نور بسته شده 
بود، با شليك مستقيم به سمت خودروي 
آنها، يك جنگلبان را كش��تند و دو نفر را 
مجروح كردند. ضارب و يكي از همراهانش 
كه در ابتدا متواري شده بودند، پس از چند 
س��اعت خود را به مراج��ع قضايي معرفي 
كردند. اين در حالي اس��ت ك��ه ماموران 
پليس موفق شده بودند سه قاچاقچي ديگر 
را در همان ساعات ابتدايي حادثه دستگير 
كنن��د. س��ايت ديده بان محيط زيس��ت 
و حيات وح��ش ايران درب��اره اين حادثه 
نوشته است: »ساعت3:30بامداد جمعه، 
جنگلبانان س��الده نور، س��وار ب��ر خودرو 

در حال گش��ت زني بودند ك��ه با تعدادي 
قاچاقچي چوب روبه رو شدند. آنها جلوي 
خروج دو نيس��ان حاوي چ��وب از جنگل 
را مس��دود كرده بودند ك��ه قاچاقچيان با 
اسلحه شكاري و گلوله چهارپاره به شكل 
مستقيم به س��مت آنها شليك كردند. در 
اين درگيري، جنگلبان فضل اهلل علي پور، 
43 ساله، اهل روستاي آهودشت چمستان 
بر اثر اصابت گلوله كش��ته شد. همچنين 
فرمانده يگان منابع طبيعي نور و يكي ديگر 
از جنگلبانان نيز مجروح و به بيمارس��تان 

منتقل شدند.«
همزمان ه��ادي خنجري، فرمان��دار نور، 
حال دو مجروح حادثه را كه در بيمارستان 

امل بستري شده اند، »مطلوب« توصيف 
كرد و به ايرن��ا گفت: »درگيري در منطقه 
جنگلي »سياه كال«ي نور رخ داد و يكي از 
قاچاقچيان در بازجويي ابتدايي به ارتكاب 
جرم اعتراف كرد.« ستار بابايي، مديركل 
منابع طبيع��ي مازندران ني��ز تجهيزات 
قرقبانان را كافي ندانس��ت و به مهر گفت: 
»متاس��فانه آم��ار درگي��ري جنگلبانان 
ب��ا قاچاقچي��ان چ��وب در جنگل ه��اي 
مازندران روند افزايش��ي داش��ته است.« 
بهزاد انگورج، معاون س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كش��ور نيز در واكنش 
به اين حادثه، از رس��يدگي ب��ه پرونده در 
مراجع قضايي خبر داد و گفت: »ماموران 

ما در مجموع در ارتباط با گشت و كنترل 
چ��وب آالت غيرمجاز با مش��كالت جدي 
مواجه هستند.« اشاره او به پديده قاچاق 
چوب است كه پيش از اين نيز حادثه هاي 
مشابهي را براي جنگلبانان رقم زده است. 
يكي از نمونه هاي آن به مرداد سال گذشته 
باز مي گردد كه هوشنگ نادري، جنگلبان 
منابع طبيعي بوير احمد هنگام ماموريت، 
در دره س��قوط كرد و جان باخت. اين در 
حالي اس��ت كه محيطبانان اي��ران نيز با 
مس��ائل اينچنيني دس��ت به گريبانند و 
درگيري هاي مسلحانه آنها با قاچاقچيان، 
بعضا آنها را تا پاي اعدام كشانده يا منجر به 

جان باختن قاچاقچي شده است. 

محيط زيست

كشته شدن يك جنگلبان در درگيري با قاچاقچيان چوب

ظهير 4۰ساله، از مجرمان سابقه دار در 
زمينه سرقت به شيوه جيب بري است 
كه تاكنون هشت بار دستگير شده و به 
زندان افتاده است. او در بازجويي ها به 
سرقت كيف حاوي مدارك و پول شاكي 

اعتراف كرد

 ضارب كه 
در ابتدا 

متواري شده 
بود، پس از 

چند ساعت 
خود را به 

مراجع قضايي 
معرفي كرد

انتشار تصاوير با دستور قضايي


