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رئيس پليس پايتخت از دس�تگيري ۶۵۰ س�ارق و مالخر در نقاط مختلف 
تهران خب�ر داد و گفت: بي�ش از ۵۰ درصد دستگيرش�دگان س�ابقه دار 
هس�تند، به طوري که افراد س�ابقه دار پي�ش از اين در مجم�وع ۹۳۷ بار 
دس�تگير ش�ده بودند و تنها يکي از اين افراد 1۳ بار بازداش�ت شده بود. 
سردار حسين رحيمي در اجراي هفدهمين مرحله از طرح رعد که روز دوشنبه 
هفتم آبان ماه در مقر پليس پيش��گيري فاتب برگزار ش��د، عنوان کرد: براساس 
قولي که به مردم داده ش��ده بود، هم��کاران من در مجموعه پليس پيش��گيري 
فاتب و کالنتري هاي سراسر پايتخت، طي ۴۸ ساعت گذشته هفدهمين مرحله 
عملياتي طرح رعد را که برخورد با سرقت به ويژه س��رقت هاي خرد بود، به اجرا 
گذاشتند.  رئيس پليس پايتخت با بيان اينکه در مجموع ۲۴۴ حکم قضايي براي 
اين طرح صادر ش��ده که منجر به دستگيري ۶۵۰ نفر از س��ارقان و مالخران در 
پايتخت شده اس��ت، افزود: از اين افراد 7هزار و ۸۶۸ فقره اموال سرقتي کشف و 
ضبط شده است. در مجموع 7هزار و ۱۱۸ پرونده در اين خصوص تشکيل شده 
و ۲۰۲ دستگاه انواع خودرو و موتور سيکلت مس��روقه نيز کشف و ضبط شد که 
ارزش اين اموال بالغ بر 7۵ ميليارد ريال است.  به گفته سردار رحيمي، برخي از 
دستگيرشدگان به شکل باندي فعاليت داشتند که در اجراي اين طرح، ۲۶ باند 
سرقت منهدم شد.  وي گفت: بالغ بر ۵۰ درصد از دستگيرشدگان پيش از اين نيز 
سابقه دستگيري داشته اند، به طوري که بررسي سوابق اين افراد نشان داد، افراد 
سابقه دار پيش از اين در مجموع ۹۳7 بار دس��تگير شده بودند و تنها يکي از اين 
افراد ۱۳ بار پيش از اين دستگير شده بود.  فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان 
اينکه س��رقت هاي خرد از جمله موبايل قاپي و کيف قاپي در ماه هاي اخير کمي 
افزايش داشته، اظهار کرد: دليل اجراي طرح رعد ۱7، افزايش سرقت هاي خرد و 
کيف قاپي بود که خوشبختانه در طرح ويژه سرقت به دنبال کاهش آن هستيم، 
اما در ديگر جرايم نه تنها افزايشي نداش��تيم، بلکه در بسياري از شاخص هاي ما 

کاهش وقوع را شاهد بوده ايم. 
رئيس پليس پايتخت درباره  انتشار فيلمي از برخورد گشت ارشاد با دختري در محدوده 
دانشگاه آزاد اسالمي سوهانک گفت: به دنبال ايجاد يک مرکز دانشگاهي در منطقه 
سوهانک بسياري از شهروندان در درخواست هاي مکرر از پليس خواسته بودند تا در 

آن منطقه حضور داشته باشند که اين اقدام پليس نيز در همين راستا بود. 
رحيمي با بيان اينکه اين ويدئو به شکل تقطيع شده در فضاي مجازي منتشر شده 
اس��ت، عنوان کرد: در اين ويدئو يک خانم جلوي ماشين پليس مي آيد که بالفاصله 
راننده نيز ترمز و خودرو را متوقف مي کند، اما اين فيلم به شکل کامل منتشر نشده و 
تنها بخش هايي از آن انتشار يافته است.  فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تأکيد بر اينکه 
برخورد با ناهنجاري ها و مخالن امنيت اخالقي جامعه از وظايف پليس است، گفت: 
برخي قصد دارند با چنين فضاسازي هايي پليس را در انجام وظايف خود سست کند، اما 

ما در اين مسير محکم گام برمي داريم و در برخورد با ناهنجاري ها کوتاه نمي آييم. 

ديگ�ري  ف�رد  و  م�ادرش  همدس�تي  ب�ا  ک�ه  دخت�ري 
ش�د.  بازداش�ت  ب�ود،  رس�انده  قت�ل  ب�ه  را  پ�درش 
 رسيدگي به اين پرونده از اسفند سال گذشته با کشف جسد مردي در شهرستان 
زرنديه در دس��تور کار مأموران پليس قرار گرفت.  به گزارش ميزان، قاس��مي 
دادستان عمومي و انقالب استان مرکزي گفت: همان ابتدا همسر و دختر وي 
به اتهام قتل بازداشت شدند، اما به دليل نبودن مدرک آزاد شدند که در نهايت 
مأموران دريافتند همسر و دختر مقتول در قتل دست داشته اند، به همين خاطر 
دو متهم دوباره بازداشت شدند.  دو متهم در بازجويي ها اعتراف کردند ابتدا به 
مقتول هروئين آلوده حل ش��ده خورانده و بعد با اجيرکرد ف��ردي وي را خفه 

کرده اند.   به گفته قاسمي متهم سوم نيز دستگير شده است. 

پس�ر جوان�ي ک�ه دو س�ال قب�ل مزاح�م خواه�رش را 
در يک�ي از محله ه�اي ته�ران در جري�ان ن�زاع ب�ه قت�ل 
ش�د.  محک�وم  قص�اص  ب�ه  و  محاکم�ه  ب�ود،  رس�انده 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه آبان ماه ۹۵ در يکي از محله هاي جنوبي 
تهران اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند، معلوم شد 
درگيري بين دو پسر جوان رقم خورده که در جريان آن، پسري به نام 
پويان مرتکب قتل شده است. بعد از آن بود که پويان به اتهام قتل عمد 
بازداشت شد و جزئيات حادثه را شرح داد. او گفت: من از قبل سعيد را 
مي شناختم و اختالفم با او به اين دليل بود که سعيد مزاحم خواهرم شده 
بود. وقتي خواهرم به من گفت که سعيد راهش را بسته و از او درخواست 
شماره تماس و برقراري رابطه کرده، خونم به جوش آمد و خيلي عصباني 
شدم و از خانه بيرون رفتم. زماني که با سعيد مواجه شدم به او اعتراض 
کردم، اما او به جاي عذرخواهي چاقو کشيد و بين مان دعوا شد. من چاقو 
را از دستش کشيدم و زماني که دوباره حمله کرد، ضربه اي وارد کردم که 
سعيد زخمي شد. وقتي خبردار شدم که او فوت شده، شوکه شدم، چون 
اصاًل فکر نمي کردم او با ضربه اي که من وارد کرده ام، جانش را از دست 
بدهد. البته من آن روز مش��روب هم خورده بودم و روي رفتارم کنترل 

نداشتم که بابت اين اتفاق از خانواده اش درخواست گذشت مي کنم. 
بعد از کامل شدن تحقيقات، کيفرخواست عليه پويان تشکيل و پرونده 
براي رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده 
شد. در روز رسيدگي مأموران بدرقه، پويان ۱7 ساله را از کانون اصالح 
و تربيت به جلس��ه دادگاه منتقل کردند. بعد از رس��ميت پيدا کردن 
جلسه، اولياي دم گفتند که اصالً راضي به گذشت نيستند و براي متهم 

درخواست قصاص دارند. 
در ادامه پويان در جلسه اتهامش را پذيرفت. او گفت: روز حادثه خواهرم 
با ناراحتي زيادي به خانه آمد و گفت سعيد از او درخواست رابطه دوستي 
کرده است. من از دست سعيد خيلي ناراحت شدم، چون قبال اين کار را 

کرده بود و من به او تذکر داده بودم.
 برخالف آن چي��زي که قباًل گفته ب��ودم، آن روز چاقو برداش��تم و به 
سراغ سعيد رفتم. البته قبل از ترک خانه مشروب خوردم براي همين 
عصبانيتم زياد تر شد. وقتي سرکوچه رسيدم، سعيد آنجا ايستاده بود. 
من را که ديد، خواست محل را ترک کنم. او گفت که آنجا محله اوست 
و من حق ندارم از آن طرف رد ش��وم. من ماندم و با او درگير ش��دم که 
کمربندش را کشيد و به من حمله کرد. من هم چاقو کشيدم و ضربه اي 
به او زدم که آن حادثه اتفاق افتاد. اصاًل قصد کشتن سعيد را نداشتم و 
مي خواستم او را تهديد کنم که حادثه ناخواسته اتفاق افتاد. از اولياي دم 

درخواست گذشت دارم. 
بعد از دفاعيات متهم بود که وکيل او در جايگاه قرار گرفت و   از قضات 
درخواست کرد که او از قصاص معاف شود. هيئت قضات اما بعد از ختم 
جلسه وارد شور ش��د و با توجه به پرونده ش��خصيت پويان را مسئول 

رفتارش هنگام حادثه تشخيص داد و او را به قصاص محکوم کرد. 

يک هواپيم�اي بوئين�گ ۷۳۷ اندون�زي با 1۸۹ سرنش�ين، 
1۳ دقيق�ه پ�س از بلن�د ش�دن از بان�د ف�رودگاه جاکارت�ا 
در دريا س�قوط کرد و تمامي سرنش�ينان آن کش�ته شدند. 
اين حادثه در حالي روز دوشنبه رخ داد که هواپيما دقايقي بعد از 
بلند شدن از باند فرودگاه ارتباطش با برج مراقبت قطع شد و در دريا 
سقوط کرد.  طبق اعالم مقامات، بعيد است اين حادثه بازمانده اي 
داش��ته باش��د، اما تا عصر ديروز ۲۴ کيس��ه حاوي بقاياي اجساد 

قربانيان اين حادثه از آب ها کشف شده است.  
عالوه بر بقاياي اجساد قربانيان، کپس��ول هاي اکسيژن و وسايل 
شخصي قربانيان از جمله کيف پول، تلفن هاي همراه، کوله پشتي و 

پول نقد نيز کشف شده است. 
مدير اجرايي هواپيمايي اين هواپيما اع��الم کرده که اين هواپيما 
در پرواز يک شنبه شب خود از مبدأ جزيره بالي به مقصد جاکارتا 
دچار نقص فني شده بود که بنا بر ادعاي وي، اين مشکل طبق روال 

معمول برطرف شده بود. 
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۷1روز کابوس خانواده پرنيا ش�يرواني سه س�اله سرانجام 
به پايان رس�يد و آنها موفق ش�دند با به آغوش کش�يدن 
گمشده ش�ان ب�ه رنج هايش�ان پاي�ان دهن�د. آدم رب�ا 
م�ردي دو زنه بود ک�ه با رهاک�ردن همس�ر و دو فرزندش 
ب�ا زن�ي ازدواج ک�رده بود ک�ه صاح�ب فرزند نمي ش�د، 
براي همين پرني�ا را ربوده و ب�ا خودش به خانه ب�رده بود!
به گزارش خبرنگار ما، پرنيا دختربچه سه ساله عصر روزشنبه 
۲7 مرداد امسال همراه مادر و برادران دوقلويش از خانه شان در 
خرمدشت کرج خارج شده و به شنبه  بازار رفت که در شلوغي 
بازار ناپديد شد. مادر پرنيا خيلي زود شوهر خود و سپس پليس 
را از ماجرا باخبر کرد. وي در شرح گم شدن پرنيا به پليس گفت: 
همراه خواهرم بچه ها را براي خريد به شنبه بازار برده بوديم که 
ناگهان پرنيا در شلوغي گم شد. سراسيمه به دنبالش گشتيم، 
اما خبري از او نبود. به شوهرم خبر دادم و او لحظاتي بعد همراه 
آشنايان خودش را به محل رساند و جست وجو را ادامه داديم، اما 
فايده اي نداشت. گفتند که سه دختربچه گمشده، در ايستگاه 
گمشدگان هستند، اميدوار بودم يکي شان پرنيا باشد، اما وقتي 

رسيديم، بچه ام بين آنها نبود. 
  تالش فعاالن رسانه اي

با انتش��ار خبر و تصوير پرنيا در ش��بکه هاي اجتماعي، تالش 
پليس از يک سو و تالش فعاالن رس��انه اي از سوي ديگر براي 
پيداکردن پرنيا به جريان افتاد. کارآگاهان پليس آگاهي کرج 
در جريان تحقيق��ات ميداني ابتدا ب��ه زوج جواني که صاحب 
فرزند نمي شدند، مظنون شده و آنها را دس��تگير کردند، اما از 
آنجايي که بي گناهي شان اثبات شد، آزاد شدند. مظنون بعدي 
مجرمي سابقه دار به نام علي بود که در همسايگي خانواده پرنيا 
زندگي مي کرد؛ او وقتي بازداشت شد ش��روع به تناقض گويي 
کرد. علي مدعي شد که طفل را به زني جوان که صاحب فرزند 
نمي شد، رسانده است. کارآگاهان احتمال دادند که ربودن پرنيا 
کار او باشد، اما بررسي هاي بعدي نشان داد که حرف هاي علي 

دروغ است. 
هر روز که مي گذش��ت، تحقيق��ات پليس با بن بس��ت مواجه 

مي شد. خانواده دختر بچه خصوصاً مادر پرنيا در انتظار خبري 
خوش لحظه  شماري مي کردند و افراد بسياري براي دلداري و 
همدردي با اين زوج جوان به خانه آنها رفت و آمد مي کردند، اما 
زمان براي خانواده پرنيا با دشواري زيادي سپري مي شد؛ چراکه 
بسياري از تماس هاي دروغ، اين خانواده  را با کابوس هاي بدي 
مواجه مي کرد. بعضي ها تماس مي گرفتند و مي گفتند، حاضرند 
در قبال گرفتن پول مح��ل نگهداري پرنيا را ب��ه آنها بگويند؛ 
بعضي ها هم آدرس هاي غلط مي دادند و زماني که خانواده پرنيا 
به نشاني هاي داده شده مي رفتند، مي ديدند که همه چيز دروغ 
بوده است. با اين حال با هر تماس، خانواده پرنيا اميدوار بودند 

که يکي از آدرس ها درست باشد. 
  روز موعود

بيم ه��ا و اميدهاي اين خانواده به س��رانجام رس��يد و انتش��ار 
عکس هاي پرنيا که دست به  دست شده بود، باالخره کار خودش 
را کرد. روز يک شنبه ششم آبان ماه يک نفر که به ديدار خانواده 
يکي از دوستانش رفته بود، پرنيا را در خانه آنها ديد. وي بارها 
عکس هاي پرنيا را در شبکه هاي اجتماعي ديده بود و اخبار آن 
را دنبال مي کرد. هر چند دختربچه موهايش رنگ شده بود، با 
اين حال اين شهروند باهوش احتمال زيادي داد که اين طفل 
بايد همان پرنياي گمشده باش��د. او بعد از جداشدن از خانواده 
دوس��تش خيلي زود با خانواده پرنيا که شماره تماسشان روي 

عکس ها ثبت شده بود، تماس گرفت.
 خان��واده پرنيا هم در اولي��ن فرصت با پليس تم��اس گرفتند 
و کارآگاهان پليس آگاه��ي ابتدا درباره اي��ن خانواده تحقيق 
کردند و متوجه شدند که زوج جوان از مدتي قبل در اين محل 
زندگي مي کنند. از قرار معلوم، مرد جوان همسر ديگري داشت 
که از او صاحب دو فرزند ب��ود. او همس��ر و دو فرزندش را رها 
کرده و با دختري ازدواج کرده بود که صاحب فرزند نمي ش��د. 
آمدن دختربچه اي سه ساله به کانون اين خانواده مي توانست 
مشکوک باشد؛ چراکه آنها هيچ کودکي را هم به فرزند خواندگي 
قبول نکرده بودند. همه چيز با واقعيت موجود مطابقت داشت. 
بعد از اينکه کارآگاهان مطمئن شدند دختربچه همان پرنياي 

گمشده اس��ت در جريان عملياتي پليس��ي موفق شدند زوج 
جوان را بازداشت و پرنيا را به آغوش خانواده اش بازگردانند و به 

کابوس هاي مادر و پدر او پايان دهند. 
  اعتراف هاي ربايندگان پرنيا

مردي که کودک را ربوده بود، در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل با 
همسر دومم ازدواج کردم، اما او صاحب بچه نمي شد. روز حادثه 
در حال عبور از بازارروز بودم که ديدم بچه اي از خانواده اش جدا 
شده است. به او گفتم خانواده ات کجا هستند، گفت: از آنها خبر 

ندارم، من هم او را با خودم به خانه بردم. 
همس��ر متهم هم گفت: وقتي ش��وهرم طفل را به خانه آورد،؛ 
تصميم گرفتم تا از او نگهداري کنم. من ازدواج کرده بودم، اما 
بچه دار نمي ش��دم براي همين هم بود که طفل را پيش خودم 

نگه داشتم. 
  رئيس پليس استان البرز

سردار محمديان فرمانده انتظامي اس��تان البرز گفت: از زمان 
ناپديدش��دن پرنيا، پليس به صورت ش��بانه روز پيگير پرونده 
بود و با تشکيل جلس��ات تخصصي و ويژه با حضور کارآگاهان 
خبره پليس آگاهي استان، سرنخ هايي از چند مظنون پرونده 
شناسايي شد و با توجه به اينکه از سراسر کشور تماس  هايي با 
پليس مبني بر اينکه کودک س��ه ساله را شناس��ايي کرده اند، 
گرفته مي ش��د، بالفاصله مأموران با درياف��ت نيابت قضائي به 
آدرس هاي مورد نظر اع��زام و پس از دس��تگيري چندين نفر 
مظنون از آنها رفع اتهام ش��ده و آزاد مي شدند تا اينکه از طريق 
اقدامات فني و گسترده به يک زوج جوان که اخيراً با يک کودک 

سه ساله مشاهده شده بودند، مشکوک شدند. 
من��زل اين زوج ج��وان در ج��اده قزلحص��ار کرج ب��ه صورت 
نامحس��وس تحت مراقبت و کنترل قرار گرفت و مأموران پس 
از اطمين��ان از صحت موضوع با هماهنگ��ي قضائي وارد منزل 
نامبردگان شده و در بازرسي از آنجا دختربچه مورد نظر را که 
براي عدم شناسايي، ظاهر وي را تغيير داده و در يکي از اتاق هاي 
منزل پنهان کرده بودند، شناسايي شد. دختربچه سه ساله در 

صحت و سالمت کامل به آغوش خانواده بازگشت. 

پايان كابوس 71روزه خانواده پرنيا

يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي استان سيستان و بلوچستان 
اشياي پيش از تاريخ اس�الم را از تعدادي قاچاقچي کشف کرد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، فرمان��ده يگان حفاظت س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي وگردش��گري درباره اين خبر گفت: يگان 
حفاظت استان سيستان و بلوچس��تان در راستاي اقدامات تعاملي 

با نيروي انتظامي و در ادامه روند دستگيري سارقان و قاچاقچيان 
اشياي عتيقه در جريان فعاليت تعدادي قاچاقچي اشياي تاريخي 

در شهرستان زابل قرار گرفتند. 
سردار امير رحمت اللهي افزود: پس از ساعت ها کار مراقبتي و ردزني 
در نهايت در عملياتي غافلگيرانه با دستگيري دو نفر متهم، مقاديري 

اشياي تاريخي ش��امل شمش��ير، کوزه سفالي، دس��تبند فلزي، 
گردن آويز سنگي، سنگ آسياب و سکه تاريخي متعلق به پيش از 

تاريخ و متأخر اسالمي از ايشان کشف و ضبط شد. 
به گفته وي، اشياي مکشوفه به موزه زاهدان تحويل و افراد دستگير 

شده در اختيار مقام قضايي قرار گرفتند. 


