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گلی پاپی که متولد روستای »لبان سفلی« 
شهرستان دورود در استان لرستان بود بعد 
از حدود 140 ســال زندگی، درگذشت. 
این بانو بر اساس تحقیقات تبارشناسی با 
حدود 140 سال سن پیرترین زن ایران بود 
و شب گذشته در سرای سالمندان صدیق 

خرم آباد درگذشت.
مراد حســین پاپی پدر علم تبارشناسی 
ایران با اشــاره به تحقیقات تبارشناســی 
اظهار داشــت: خانم گلــی پاپی فرزند 
شــیخ علی از طایفه پاپی متعلق به دشت 
سیالخور دورود است که در روستای لبان 
واقع در غرب شهرستان دورود ساکن بوده 

است.
وی افزود: با توجه به تاریخ شناســنامه، 
خانم پاپی 126سال سن دارد ولی از آنجا 
که در گذشته سن دقیق افراد در شناسنامه 
ثبت نمی شد و همچنین بر اساس تحقیقات 
تبارشناسی و محاسبه سن پدر و برادران 
خانم پاپی حدود 140سال سن داشته است 

و متعلق به 5 نسل گذشته است.
در علم تبارشناسی ایران عنوان کرد: خانم 
پاپی پس از ازدواج صاحب فرزند نشده 
و با اقوام نزدیک خود زندگی می کرده و 
از سال 1393 تاکنون در سرای سالمندان 
آباد نگهداری شــده است.  صدیق خرم 
باتوجه به تحقیقات تبارشناسی خانم گلی 
پاپی پیرترین زن ایران بود که شب گذشته 

درگذشت.
مصطفی امانی پور مدیر کل ثبت احوال 
لرســتان نیز ما اظهار داشــت: نخستین 
شناســنامه جمهوری اســالمی ایران در 
شهرســتان های بروجرد و خرم آباد سال 
1305صادر شده اســت. شناسنامه خانم 
گلی پاپی سال 130۷ صادر شده و تاریخ 
تولد خانم پاپــی 12۷2 در ثبت واحوال 
ثبت شــده اســت ولی با توجه به اینکه 
افرادی که قبل از 1305متولد شــده اند و 
اقدام به گرفتن شناسنامه کرده اند ممکن 
است سنشان بیشتر از آنچه باشد که ثبت 
شده برهمین اســاس احتمال دارد تاریخ 
تولدخانم گلی پاپی بیشــتر از تاریخ ثبت 

شده در شناسنامه اش باشد.
رضا رســتمی قائم مقام موسسه خیّریه 
صدیق نیز در این رابطه اظهار داشــت: : 
خانم گلی پاپی از سال 1393 تا کنون در 
آباد زندگی  سرای سالمندان صدیق خرم 
می کرد که ســن حدودا 140 سالگی به 

علت کهولت سن درگذشت.

پیرترین زن ایران 
درگذشت

دام های قاچاق در دام قانون:

21 رأس گاو قاچاق در 
المرد توقیف شد

کشف آمپول و قرص
 انرژی زا در آباده

 ترسناک، وحشت آفرین، تکان دهنده، هولناک؛ 
هر کدام از این کلمات به تنهایی برای نشــان 
دادن عمق هــر فاجعه ای کفایــت می کند، اما 
آنها حتــی کنار هم نمی تواننــد حق مطلب را 
درباره عمق جنایاتی که بر روشــنک رفته، ادا 
کنند؛ دخترک 13 ســاله ای که نه چیزی از مادر 
بودن می داند، نه حســی نسبت به آن دارد. تنها 
خواســته اش خالص شدن از جنینی است که در 

بطن او نفس می کشد.
هلیا می گوید:»می خواستم مثل مامان خوشگل 
بشــم«؛  او زمانی که قدرت و زیبایی مادرش 
را دیــد، تصمیم گرفت مثل او شــود. »مثل او 
شــدن« شــد تمام فکر و ذکر هلیا: »با مامانم 
که توی پاتوق ها می رفتیم، همه ازش حســاب 
می بردن. دست بزن داشــت. وقتی اعصابش به 
هم می ریخت دیگه هیچ چیزی جلودارش نبود. 
همه دلشون می خواســت با مامان من صحبت 
کنن و کنارش باشن. واسه همین من همیشه دلم 

می خواست مثل مامانم باشم.«
خوشــگل و قدرتمندبودن هلیــا را از همان 
روزهای اول به ســمت و ســوی دیگری برد: 
»دوســت مادرم من رو معتاد کرد. سر یه مردی 
با هم اختالف داشتن و دوستش هم برای این که 
ازش انتقام بگیره، به من مواد داد. هفت ســالگی 
اولین مرتبه ای بود که هرویین کشــیدم. تا صبح 
اون روز خــون باال آوردم، اما با خودم می گفتم 

اگه مواد بکشم، مثل مامانم می شم.«
رویای شبیه مادر شدن هلیا را راهی پاتوق های 
مواد مخدر کرد. ســاقی های مواد مخدر همان 
کاری را در حق دختر هفت ســاله کردند که در 
بدترین حالت در حق اســتخوان ُخردکرده های 
اعتیاد می کنند. اول به او مــواد رایگان دادند، 
زمانی که به قول معروف »افتاد توی تســبیح« 
رهایش کردند تا به هر طریقی شده به آنها پول 
برســاند. او که پولی در بساط نداشت، شروع 
کرد به مایه گذاشتن از تنش، بدون این که اصال 

بداند چه می کند.
»مامانم اوایل نفهمید که من معتاد شــدم. منم 
تفریحی می کشیدم. یه مدتی که گذشت مصرفم 
شــد هر روز. خواهرم که ازدواج کرد و رفت، 
پدرم به جرم دزدی به زندان افتاد و من موندم و 
مادرم. جایی برای زندگی نداشتیم. رفتیم خونه 
مردی که دوست مادرم بود. قبال هم مدتی توی 
خونه اش زندگی کرده بودیم و کاری به کار من 

نداشت، اما این دفعه آخر اذیتم کرد.«
راســت می گوید. او این بار دختر 12 ســاله 
معتادی بود که راهی خانه مردی شــد که خیلی 
از انسانیت بویی نبرده بود. روزهای اول روشنک 

همــراه مادرش می رفت در خیابــان و از مردم 
کمک می خواســت تا یک لقمه نان و مقداری 
پول دســتش را بگیرد. او چندین جمله کنار هم 
می نشــاند تا از کلمه گدایی استفاده نکند و به 
جایــش بگوید »کمک خواســتن«. اما یک روز 
همه چیز فرق کرد. مادری که اصال نمی دانست 
فرزنــدش در چه گردابی گیر کــرده، خانه را 
بدون روشنک ترک کرد؛ دخترک شروع کرد به 
باز کردن »گلــه ای« هرویین که به  هزار زحمت 
خریده بود و در همان لحظه، پیرمرد صاحبخانه 
از راه رسید و تهدیدها از همان لحظه شروع شد: 
»وقتی فهمید مواد دارم، بهم گفت باید با من راه 
بیای تا به مامانت نگم معتادی. منم می ترسیدم لو 
برم، واســه همین قبول کردم کاری که می گفت 

رو انجام بدم.«
نبودن های  و  نداشــتن ها  تمام  تجاوز؛ حاصل 
زندگی هلیا بود: »اولین بار اون جا به من تجاوز 
به مادرم چیزی نگفتم، چون می ترسیدم  شــد. 
مواد کشــیدنم لو بره، اونم بابت همین مســأله 
از من باج می گرفت. یک مدتی که گذشــت با 
پسری آشنا شدم که پولدار بود. بهم گفت که از 
دســت اون پیرمرد نجاتم می ده. باورم شده بود، 

اما اونم استفاده هاش رو از من کرد و رفت.«
شنیدن این جنس جمالت از دهان دختری 13 
ساله تناقض عجیبی را در ذهن شنونده به وجود 
می آورد و این تناقض زمانی نفســگیر می شود 
که نگاهی به برآمدگی روی شــکمش می کنی و 
می شنوی که این بچه دوم اوست که قرار است 
مانند همان بچه راهی آن دنیا شود: »اولین بار از 
اون پسره باردار شدم. من که چیزی نمی دونستم، 
فقط می دیدم که حالت تهوع دارم و ورم کردم. 
اون پسره بهم گفت که حتما بارداری. رفتیم یه 
دکتری توی جنوب شهر. اون جا بهم آمپول زد 

و بچه سقط شد.«
وزن هلیاروی هم رفته، االن که باردار اســت 
و هشــت روز از پاکی اش می گذرد، از40 کیلو 
تجاوز نمی کند. نمی دانم دو  سال قبل، درحالی که 
اعتیاد داشته، چطور توانسته سقط جنین را تاب 
بروز ندهد: »هیچ  کس نمی دونه  بیاورد و چیزی 
چه بالهایی سر من اومده. خواهرم رابطه ای با ما 
نداره، پدرم زندانه و خیلی وقته از مادرم خبری 
ندارم. من قبل از این که باردار بشم از خونه اون 
مردی که بهم تجاوز می کرد، فرار کردم تا دستش 
بهم نرســه. وقتی هم بچه رو سقط کردم، خودم 
تنها بودم. پســری که پدر بچه بود منو رها کرد 
و رفت. بچه که سقط شد، رفتم توی پارکی که 
شده بود پاتوقم. همون زنی رو که اولین بار مواد 
دستم داده بود، تو اون پارک دیدم. کارتن خواب 

بود. رفتم پیشش و چند وقتی اون جا موندم، اما 
بیرونم کرد. فکر کنم هنوز از مامانم متنفر بود.«

هلیــا بعد از این که از همه جــا رانده و مانده 
شــد، در پارکی که به پاتوقش تبدیل شــده و 
به نیمی از آرزوی »شــبیه مادرش شدن« جامه 
عمل پوشانده بود، با دو نفر آشنا شد که به قول 
خودش »خالف می کردن«. دامنه خالف های آنها 
پای هلیارا هم گرفت و کشید در مردابی که چند 
ماه قبل به ســختی از آن خالص شده بود. اما 
این بار عالوه بر تجاوز و بارداری، یک چیز دیگر 

هم وجود داشت؛ فیلمبرداری در حین تجاوز.
»دو نفر بــودن که به من تجــاوز کردن. ازم 
فیلــم گرفتن و گفتن اگه به کســی بگم، فیلمم 
رو پخــش می کنن. برای بــار دوم از پیش اونا 
هم فرار کــردم. االن هم حامله ام. دکتر که رفتم 
گفت بچه دو ماهشــه. تنها آرزوم اینه که زودتر 
از شرش خالص بشــم. هیچ آرزویی ندارم جز 

این که مشکل بچه حل بشه.«
البــه الی صحبت های مان مــدام از آرزوهای 
هلیا می پرســم، آرزویی ندارد؟ ندارد. مدتی که 
می گذرد، باز ســعی می کنم از یک زاویه دیگر 
گریــزی بزنم به چیزی که پس ذهنش می گذرد. 
مثال ردی پیدا کنم از عاطفه ای که ممکن اســت 
نســبت به بچه هایش داشته باشــد، اما خبری 
نیست. در دل او هیچ لرزشی نسبت به فقدان این 

بچه ها وجود ندارد.
هلیا هشــت روز قبل خــودش را به یکی از 
تهران رســاند. شــکوه خانم  زنانه  کمپ های 
می گوید: »روز اولی که هلیا را به کمپ آوردند 
به سیگار و هرویین اعتیاد داشت. از همان روز 
اول ســعی کردیم این دو مــاده را حذف کنیم 
و خدا را شــکر تا االن موفق بوده ایم. با توجه 
به تعرض ها، شــکنجه ها و مشکالتی که در این 
به وجود آمده، نمی توانیم رهایش  برایش  مدت 
کنیم تا دوبــاره کارش به باغ ها و ســوله های 
ترسناکی برســد که جز وحشت برای او چیزی 

ندارند.«

سرنوشت تکاندهنده هلیا 13 ساله که می خواست مثل مادرش 
خوشگل شود!

نقشه قتل برج ساز تهرانی برای دخترش 
میلیاردها تومان خرج برداشت

زن برج ســاز که با همدستی راننده اش سناریوی قتل پدرش را اجرا کرده 
بود برای پنهان ماندن این جنایت 3 میلیارد تومان باج داد اما ســرانجام راز 

این قتل با اشتباه خودش فاش شد.
تابســتان سال 94 جسد مرد برج سازی در خانه اش پیدا شد. دختر این مرد 
۷0 ســاله پس از چند روز برای مالقات با پدرش به خانه او رفته بود که با 
جســدش مواجه شد. از آنجایی که هیچ شــکایتی در رابطه با مرگ پیرمرد 
صورت نگرفته و عالئمی نیز از وقوع جنایت در صحنه به دســت نیامده بود 

پرونده ای در این رابطه تشکیل نشد.
با گذشت 3 ســال از این ماجرا دختر این مرد برج ساز به دادسرای امور 
جنایی تهران رفت و از یک مأمور قالبی به اتهام اخاذی شــکایت کرد. زن 
جوان گفت: من برج ساز هســتم و وضع مالی خوبی دارم. چند وقت قبل 
مرد میانســالی به سراغم آمد و خود را سرهنگ هاشمی افسر آگاهی معرفی 
کرد. او ادعا کرد که من پدرم را کشــته ام و بــرای اینکه راز این جنایت 
برمال نشود از من درخواست پول کرد. به من گفت با صحنه سازی می توانم 
برایت پرونده ای درســت کنم که حتی حکم اعدام برایت صادر شــود. از 
حرف های مرد میانســال بشدت ترســیدم و در این مدت حدود سه میلیارد 
تومان به او باج دادم. اما باج خواهی های او تمامی نداشــت دیگر خســته 

شده ام و می خواهم از او شکایت کنم.
قالبی سرهنگ  دستگیری 

با شــکایت زن ثروتمند، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای 
امور جنایی تهران آغاز و بالفاصله سرهنگ هاشمی بازداشت شد. سرهنگ 
قالبی که همه مــدارک را علیه خود می دید لب به اعتراف گشــود و راز 
جنایتی ســه ســاله را برمال کرد.او گفت: در قهوه خانه با مرد 45 ساله ای 
به  نام بهرام آشــنا شدم، او خیلی افســرده بود و راز عجیبی را برایم برمال 
کرد. وی راننده یک زن برج ســاز به نام فرانک بود که به دســتور وی پدر 
فرانک را که مردی ثروتمند بود با همدســتی برادرش و در ازای دریافت 
مبلغی هنگفت به قتل رســانده بود. اما با گذشت چند سال از جنایت دچار 
عذاب وجدان شــده و تصمیم گرفته بود خودش را بکشد. آن طور که بهرام 
می گفت قصد داشــت همان روز به زندگی اش پایان دهد.ســرهنگ قالبی 
ادامه داد: با صحبــت هایم بهرام را از کاری که می خواســت انجام دهد 
منصرف کردم و در عوض پیشــنهادی به او دادم. به او گفتم به خاطر این 
همه عذاب وجدان و جنایتی که مرتکب شده باید فرانک به او پول بیشتری 
بدهــد. اما بهرام می گفت که فرانک با ایــن موضوع مخالفت می کند. برای 
همین من نقشــه ای طراحی کردم. با بهرام به بهشــت زهرا و به سر قبر پدر 
فرانــک رفتیم. در آنجا من از بهرام فیلم گرفتــم و او در فیلم گفت که به 
خاطر این جنایت عذاب وجدان گرفته و می خواهد خودکشــی کند و اگر 
پولی را که می خواهد، نگیرد این فیلم را در فضای مجازی منتشر می کند تا 
راز این قتل برمال شود. بعد از گرفتن این فیلم، آن را برای فرانک فرستادیم 
و در این مدت هم چندیــن میلیارد از او اخاذی کردیم. اما هر بار طمع ما 
بیشــتر می شــد و فرانک هم که از این باج خواهی ها خسته شده بود از من 
شــکایت کرد. او هرگز تصور نمی کرد که من بعد از این دستگیری راز قتل 

را برمال کنم ولی من که دســتم را رو شده می دیدم واقعیت را گفتم.
جنایت عامالن  دستگیری 

صحبت های ســرهنگ قالبی و افشــای راز جنایت باعث شد تا به دستور 
بازپرس رضوانی، بهرام و برادرش دســتگیر شــوند. بهرام که از دستگیری 
ســرهنگ قالبی و برمال شدن قتل سه ســال قبل با خبر شده بود به جنایت 

اعتراف کرد.
او گفت: سال 86 ســاکن یکی از شهرهای شمال غربی کشور بودم. همان 
سال همســرم دو بچه ام را به قتل رساند. یکی از آنها را با افشانه خفه کرد 
و دیگری را هم هل داد و با ضربه ای به ســر کشت. همسرم بازداشت شد و 
بعد از آن من راهی تهران شــدم. بعد از مدتی کارگری با فرانک آشنا شدم. 
او دنبال راننده بود و من هم که دســت فرمان خوبی داشتم به استخدامش 
در آمدم.مرد 45 ساله ادامه داد: سال 94 فرانک پیشنهاد وسوسه کننده ای به 
من داد و باعث شــد که دستم به خون آغشته شود. مادر فرانک فوت کرده 
بود و عمه های او می خواســتند برای پدرش به خواســتگاری دختر جوانی 
بروند. آن طور که فرانک می گفت آنها با این کار می خواســتند که از طریق 

نامادری اموال پدرش را تصاحب کنند.
فرانک که می ترســید ثروت پدر با ورود نامادری از دستش برود نقشه قتل 
او را طراحی کرد. طبق نقشــه ای که کشــیده بود من و برادرم وارد خانه 
پیرمرد شدیم و او را خفه کردیم. طبق نقشه فرانک، پیرمرد را روی صندلی 
نشــاندیم و آلبوم خانوادگی را مقابلش باز کردیم و صفحه ای را قرار دادیم 
که عکس مادر فرانک بود. با این تصور که او از دوری همســرش ســکته 
کرده و بعد از خانه خارج شــدیم. چند روز بعد هم فرانک به بهانه ســر 
زدن بــه پدرش به خانه رفت و مرگ پــدرش را اعالم کرد. از آنجایی که 
از زمان مرگ چند روزی گذشــته بود و جســد دچار فســاد نعشی شده 
بود هیچ پزشــکی جواز دفن برای او صادر نکــرد. دکترها می  گفتند بدون 
کالبدشــکافی نمی توانند علت مرگ را بگوینــد. فرانک هم با برادرش که 
پزشک متخصص در فرانسه بود تماس گرفت و موضوع را سکته جلوه داد. 
برادر فرانک هم بی خبر از ماجرا با یکی از دوســتانش تماس گرفت و از او 
خواســت جوازدفنی برای پدرش صادر کند. پزشک عمومی هم بر حسب 
رفاقت با برادر فرانک این کار را انجام داد و جســد پدرش دفن شد. بعد 
از قتل هم فرانک به ما پول داد اما بعد از آن عذاب وجدان به ســراغم آمد.

با اظهارات راننده میانســال، بازپرس جنایی دســتور بازداشت فرانک را 
صادر کرد.

سرقت های مسلحانه توسط دو برادر سابقه دار

سرنوشت نامعلوم دختر 5 ساله 

معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، از دســتگیری دو برادر سابقه دار خبر داد که 
در پوشش مأمور و تهدید سالح گرم اقدام به سرقت 

کردند.
به گزارش ایلنــا، ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت: ساعت 14:00 
روز پنجشنبه مورخ ۷/9/9۷ فردی دستبند به دست! به 
واحد گشت کالنتری 13۷ جنت آباد مراجعه و عنوان 

داشت از دست دو سارق مأمورنما گریخته است.
این شخص پس از انتقال به کالنتری در اظهاراتش 
به مأمورین عنوان کرد: سرنشینان یک خودرو سمند 
سفید در حالیکه اسلحه و دستبند در اختیار داشتند، 
در خیابان جنت آباد جلو مرا گرفته ] بدون نشــان 
دادن کارت شناسایی[ و ضمن معرفی خود به عنوان 
مأمور اقدام به زدن دستبند به دستانم کرده و مرا سوار 
ماشین کردند؛ آنها پس از سوار کردنم به ماشین اقدام 
به گرفتن گوشی تلفن همراه، کارت های بانک، وجه 

نقد و ... کردند.
مالباخته در خصوص نحوه فرار خود از دست افراد 
مأمورنما عنوان داشــت: زمانیکه مرا ســوار ماشین 
کردند، سرنشینان ســمند)بر خالف رفتار مأمورین 
واقعــی( اقدام به گرفتن رمز عابــر بانک ها کرده و 
در مقابل یک دستگاه خودپرداز توقف کرده تا رمز 
کارت عابر بانک ها را امتحان کنند؛ دیگر اطمینان پیدا 
کردم که آنها مأمور نیستند و به همین علت در یک 
لحظه از متوقف بودن ماشین در کنار خیابان استفاده 

کرده و در حالیکه به دستانم دستبند زده شده بود از 
سمند پیاده شده و فرار کردم.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت مسلحانه 
در پوشش مأمور« ، پرونده جهت ادامه رسیدگی در 
اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت 
و با انجام اقدامات ویژه پلیسی، بهره گیری از اظهارات 
مالباخته و تصاویر بدســت آمــده از دوربین های 
مداربســته بانکی موفق به شناسایی یکی از مجرمان 
سابقه دار به نام امیر )34 ساله( شدند که پیش از این 
بارها به اتهام »سرقت تحت پوشش مأمور« و »سرقت 
مسلحانه« دســتگیر و روانه زندان شده بود و آخرین 
بار نیز به اتهام »آزار و اذیت جنسی« دستگیر و سال 

گذشته از زندان آزاد شده است.
با شناسایی تصویر امیر به عنوان یکی از سرنشنیان 
خودرو سمند ســفید رنگ، کارآگاهان اداره یکم با 
انجام اقدامات پلیســی اطالع پیدا کردند که برادر 
»امیر« به نام »حسام« )36 ساله( نیز یکی از مجرمین 
سابقه دار در زمینه سرقت داخل خودرو است که البته 

یک خودرو سمند سفید در اختیار دارد.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی مخفیگاه 
این دو برادر در منطقه تهرانســر، کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی به ایــن محل مراجعه و موفق به 
دستگیری هر دو برادر شدند، در زمان دستگیری، دو 
برادر درحالیکه با خودرو سواری سمند قصد خارج 
شدن از مخفیگاه خود را داشتند، با اطالع از حضور 
پلیس تالش کردند تا از دســت کارآگاهان متواری 
شوند که بالفاصله خودرو آنها از ناحیه الستیک مورد 

هدف گلوله قرار گرفت و پس از توقف خودرو هر 
دو نفر دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه متهمین، 
کارآگاهان موفق به کشف چندین پالک دارای سابقه 
سرقت، چراغ گردان، یک قبضه اسلحه وینچستر، یک 
دســتگاه موتورسیکلت ns دارای سابقه سرقت و ... 
شدند . در بررسی سابقه ی موتورسیکلت مسروقه نیز 
مشخص شد که متهمان این موتورسیکلت را پس از 
شناســایی آن در سایت دیوار و تماس با فروشنده ) 
مالک موتورسیکلت(، در پوشش خریدار و به شیوه 
مســلحانه در زمان قرار مالقات با مالک آن جهت 

خرید موتورسیکلت سرقت کردند .
متهمان که هر دو نفرشان اعتیاد شدیدی به مصرف 
مواد مخدر از نوع شیشــه دارند، پس از دستگیری و 
انتقال به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ صراحتا 
به سرقت تحت پوشش مأموران همراه با تهدید سالح 
گرم اعتراف کرده و در ادامه تحقیقات به سرقت های 
مشــابه در مناطق مختلف شهر تهران بویژه در الهیه، 

محدوده اتوبان همت و ... اعتراف کردند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم 
این خبر گفت: با اعتراف صریــح متهمان به انجام 
سرقت های مشابه در مناطق مختلف شهر تهران، قرار 
قانونی از ســوی بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای 
ناحیه 2۷ تهران صادر و متهمان جهت ادامه تحقیقات 
و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ واقع در خیابان وحدت 

اسالمی قرار گرفتند.

 زن میانسالی هراسان به پلیس زنگ 
زد و از ربوده شدن دخترخوانده اش 
پایتخت خبر  بوستان های  از  در یکی 
داد. او به مأموران گفت: 5 سال قبل 
دختر چند ماهه ای را به سرپرســتی 
گرفتیم. من خودم دو دختر دارم، اما 
وقتی دریافتــم این بچه مادری معتاد 
دارد و پدرش نیز در زندان است، دلم 
موافقت همسرم  با  و  برایش سوخت 
قرار شــد از بچه نگهــداری کنیم. 
اسمش »مه ســیما« بود با کمک یک 
وکیل وکالتنامه ای تنظیم شــد و پدر 
بچه آن را امضا کــرد و قرار بود تا 
زمانی که پدرش از زندان آزاد شود، 

حضانتش با ما باشد.
او ادامه داد: ما ســاکن شهرســتان 

قزوین هســتیم و وضع مالی خوبی 
داریــم. »مه ســیما« را مثــل دختر 
خودمان بزرگ کردیم و برای رفاه و 
آســایش او همه کار کردیم، اما بعد 
از مدتی تصمیــم گرفتیم که مادر مه 
سیما را پیدا کنیم. چرا که این حق را 
به او می دادیم تا دخترش را ببیند. به 
سختی او را پیدا کرده و متوجه شدیم 
که اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد، 
به همین خاطــر چندین بار او را در 
بستری اش کردیم.  اعتیاد  ترک  کمپ 
اما او هر بار پس از ترخیص از کمپ 
در  می رفت.  مواد  ســراغ  به  دوباره 
این مدت مه ســیما را چند باری نزد 
او بردیم، امــا او با بچه رفتار خوبی 
نداشت و حتی یکبار به او قرص داده 

بود و قصد کشتن بچه را داشت.
مادر مه ســیما در یــک کانون که 
مخصوص زنــان بی خانمان و معتاد 
بود، نگهداری می شد. تا اینکه متوجه 
شدیم مادر مه سیما با مردی ازدواج 
کرده اســت. او به مــا گفت: برای 
آخرین بار بچه را ببریم تا ببیند. طبق 

خواســته مادر مه سیما، کودک را به 
پارک ســهند بردیم تا او را ببیند، اما 
زن معتاد به بهانــه خوراکی خریدن 
بچه را ربــود. او وضــع روحی و 
جســمی خوبی ندارد و ممکن است 
بالیی سر بچه بیاورد یا او را بفروشد.

با شــکایت مادرخوانده مه سیما و 
در  شد.  آغاز  تحقیقات  همســرش، 
گام نخست شوهر دوم مادر مه سیما 
بازداشت شــد، اما او مدعی بود که 
با گذشت  بی خبر است.  از همسرش 
چندین ماه از ناپدید شــدن کودک، 
انتشار  درخواست  با  جنایی  بازپرس 
تصویر دختربچه از مردم خواست تا 
چنانچه کسی از سرنوشت او با خبر 

است با پلیس تماس بگیرد.

دام های قاچــاق در دام قانونبه گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز فارس، 
فرمانــده انتظامی المرد گفــت: مأموران 
انتظامی بخش اشــکنان این شهرســتان، 
هنگام کنترل خودرو های عبوری در جاده 
ها  به کامیون حامل دام قاچاق مظنون و 

آن را متوقف کردند.
سـرهنگ علیرضـا نوشـاد با بیـان اینکه 
در بازرسـی از ایـن خـودرو، 21 راس 
گاو قاچـاق کشـف شـد، تصریـح کرد: 
در ایـن خصـوص یـک نفـر دسـتگیر و 
برای سـیر مراحل قانونـی تحویل مراجع 

شـد. قضائی 
وی افـزود: بر اسـاس نظر کارشناسـان، 
ارزش دام هـای قاچـاق یـک میلیـارد و 
500 میلیـون ریـال برآورد شـده اسـت.

فرمانـده انتظامـی آبـاده از توقیـف یک 
دسـتگاه اتوبوس و کشـف 2 هزار و 685 
عـدد آمپـول و قـرص انـرژی زا در ایـن 

شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه 
از شـیراز، سـرهنگ  خبرنـگاران جـوان 
طهماسـب سـمائی فرمانده انتظامـی آباده 
گفـت: مامـوران پلیـس آگاهـی در پـی 
کسـب خبـری مبنی بـر حمـل دارو های 
انرژی زا توسـط یک دسـتگاه اتوبوس در 
محور شـیراز-تهران، موضـوع به صورت 

ویـژه در دسـتور کار خـود قـرار دادند.
وی افـزود: مامـوران پلیـس آگاهـی بـا 
از  پـس  و  اطالعاتـی  اقدامـات  انجـام 
شناسـایی خـودرو، آن را توقیـف و در 
بازرسـی از آن موفـق بـه کشـف 2 هزار 
و 685 عـدد آمپـول و قـرص انـرژی زا 

قاچـاق شـدند.
اینکـه  بیـان  بـا  سـمائی  سـرهنگ 
کارشناسـان ارزش دارو های مکشـوفه را 
800 میلیـون ریـال بـرآورد کردنـد، ادامه 
داد: در ایـن خصوص یک نفر دسـتگیر و 

تحویـل مراجـع قضائـی شـد.

آتش به جان تانکرهاي 150 هزار لیتري 
قیر افتاد

حریـق سـنگین تانکرهـاي 150 هـزار لیتري قیـر در محل کارخانـه تولید 
ایـزوگام  بـا تالش دو سـاعته آتش نشـانان پنج ایسـتگاه مهار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان آتش نشـاني، بـا اعالم خبـر آتش 
سـوزي در محـل کارخانـه تولیـد ایـزوگام واقـع در تیـون، باتوجـه بـه 
حساسـیت عملیـات  آتـش نشـانان پنـج ایسـتگاه 10،12،13،14و18 بـه 
همـراه تجهیـزات و خودروهـاي حامـل دسـتگاه هـاي تنفسـي بـه محـل 

اعزام شـدند. حادثـه 
بـه گفتـه آتـش نشـانان حاضـر در عملیات سـه تانکـر 150 هـزار لیتري 
قیـر واقـع در کارخانـه تولیـد ایـزوگام بـه دلیـل نقـص فني در دسـتگاه 
انتقـال بخـار طعمـه حریـق شـدند و هـر لحظـه احتمـال خطـر انفجـار 

داشـت. وجود  تانکرهـا 
آتـش نشـانان بـه سـرعت بـا اسـتفاده از تجهیـزات انفـرادي و آنالیـز 
حریـق بـا بکارگیـري لولـه هـاي آب رسـان و فوم رسـان از چنـد جهت 
مختلـف بـه مقابله با شـعله هـا پرداختنـد که سـرانجام آتش سـوزي بعد 
از حـدود دو سـاعت تالش مسـتمر تیـم اطفایي مهار شـد و از گسـترش 
بیشـتر آن بـه اطـراف جلوگیري بـه عمل آمـد. خوشـبختانه در این حادثه 

بـه کارگـران و افـراد حاضر آسـیب جاني وارد نشـد.
گفتنـي اسـت؛ بـا مهـار و خامـوش شـدن کامـل ایـن آتـش سـوزي 

ت  عملیـا
لکـه گیـري براي خامـوش کردن شـعله هاي پنهـان به منظـور جلوگیري 

از آتش سـوزي دوباره توسـط آتش نشـانان انجـام گرفت.


