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کشف  ۶میلیارد کاالی قاچاق در شرق استان تهران

فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان تهران از کشف کاالی قاچاق به
ارزش  ۶میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال در شهرس��تان ورامین خبر
داد .به گزارش مهر ،س��ردار عبدالرضا ناظری گفت :در راس��تای
اج��رای ط��رح عملیاتی ذوالفق��ار  ۹۵و در جهت تحقق ش��عار
اقتص��اد مقاومتی ،اقدام و عمل و حمایت از تولیدات داخلی ،این
فرماندهی با اس��تفاده از همه ظرفیت و امکانات ،مقابله با قاچاق
کاال و ارز را در دس��تور کار خود قرار داده است .وی تصریح کرد:
در راستای اجرای این طرح ،ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال

و ارز پلی��س آگاهی با اقدامات اطالعاتی و تحقیقات
گسترده پلیسی ،محل دپو کاالی قاچاق را در محله
باغ خواص ورامین شناس��ایی کردند .سردار ناظری
گفت :در بازرس��ی از این انبار  ۱۳دستگاه دوزندگی
مخصوص تش��ک خواب ۱۸ ،دستگاه منگنه کوب،
 ۲۷۰کارت��ن س��وزن منگنه کوب ،یک ه��زار و  ۴۰۰عدد بالش
خواب الیافی و یک دس��تگاه کاتر کشف شد .این مقام انتظامی
با اشاره به اینکه اموال مکشوفه ساخت کشور چین است ،ارزش

حوادث

ریالی این محموله را برابر نظر کارشناسان  ۶میلیارد
و  ۸۰۰میلی��ون ریال عن��وان کرد.فرمانده انتظامی
شرق استان تهران با تاکید بر استمرار طرح مقابله با
قاچاق کاال و ارز ،از فعالیت گس��ترده قرارگاه مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در استان با همکاری همه عوامل
انتظامی و امنیتی خبر داد و افزود :نقش مردم و دس��تگاه های
دولتی و غیردولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کاال،
نقش سازنده ای است.
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زمانیکه زندان بودم ،یکی از زندانیان هم بند به من گفته بود که
اسلحهای را نزد یکی از دوستانش در منطقه حصارک شهرستان کرج به
امانت گذاشته است ،چهار روز قبل از ارتکاب جنایت ،اقدام به تهیه سالح
کرده و تصمیم گرفتم تا به هر شکل ممکن پول خسارت ماشین را از
جمشید بگیرم
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران
ب��زرگ از دس��تگیری مردی که ب��ه خاطر عدم
پرداخت خس��ارت تص��ادف خودرویش ،اقدام به
قتل در پاتوق مصرف شیشه کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  ۱۲:۳۰روز سیزدهم
دی ماه امسال ،از طریق مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰وقوع یک فقره مرگ مشکوک در بیمارستان
امام حسین (ع) به کالنتری  ۱۲۸تهران نو اعالم
شد که به دنبال آن با حضور مأموران کالنتری در
محل و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد جسد
متعلق به فردی  ۳۵ساله بهنام جمشید است که
بر اثر اصابت به ناحیه س��ر فوت کرده اس��ت .با
تش��کیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و
به دس��تور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه
 ۲۷تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره
دهم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار گرفت و با
شناسایی محل وقوع جنایت در خیابان دماوند –
خیابان اشراق ،کارآگاهان اداره دهم به محل اعزام
و در هم��ان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که
این محل خانهای مجردی و استیجاری است که
به مکانی برای تردد افراد سابقه دار و معتاد تبدیل
شده و توسط فردی بهنام «علی .س» اجاره شده
اس��ت.با انتقال علی ب��ه اداره دهم پلیس آگاهی

ته��ران بزرگ ،وی در اظهارات��ش به کارآگاهان
گفت :جنایت توسط یکی از دوستان مقتول بهنام
هادی  ۳۵ساله انجام شده است و مقتول و قاتل
هر دو نفرشان برای مصرف موادمخدر به خانه من
تردد داشتند .در روز حادثه نیز ب ه واسطه اختالفی
که از قبل با یکدیگر داشتند ،با یکدیگر درگیری
لفظی پیدا کرده که ناگهان هادی با اسلحه کمری
همراهش ،گلولهای به سمت جمشید شلیک کرد
و پس از آن نیز به س��رعت از خانه متواری ش��د.
در ادامه رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان با بررسی
س��وابق مقتول و قاتل اط�لاع پیدا کردند که هر
دو نفر آنها از مجرمان سابقهدار در زمینه سرقت و
موادمخدر هستند که بارها دستگیر و روانه زندان
شدهاند.بررس��ی سوابق هادی نش��ان داد که وی
دارای  ۱۱فقره سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب
جرائم مختلف بوده و آخرین بار ،در سال ۱۳۹۴
دستگیر و روانه زندان شده و با تأمین قرار وثیقه
در اوایل مهرماه  ۱۳۹۵از زندان آزاد ش��ده است.
با شناسایی محل سکونت متهم پرونده در منطقه
افسریه ،کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به این
مح��ل اعزام و اطالع پیدا کردند که هادی پس از
ارتکاب جنایت ،از محل س��کونتش متواری شده
است .تحقیقات برای دستگیری متهم در دستور

کار کارآگاهان قرارداشت تا نهایتا مخفیگاهش در
منطقه فشافویه شناس��ایی و دستگیر و به اداره
ده��م پلیس آگاه��ی تهران بزرگ منتقل ش��د.
همزمان با دستگیری متهم ،محل اختفای اسلحه
نیز در منزل یکی از دوستان متهم در شهر جدید
پردیس شناسایی ،اس��لحه کشف و این شخص
نیز به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز دستگیر و
به پلیس آگاهی منتقل شد.هادی پس از انتقال
ب��ه اداره دهم پلیس آگاه��ی در خصوص انگیزه
جنایت ،به کارآگاهان گفت :یک روز برای مصرف
شیش��ه به خانه علی رفته ب��ودم ،خوابیده بودم
که جمش��ید بدون اجازه من اقدام به برداش��تن
س��وئیچ ماشین پیکان وانتم کرد و در ادامه با آن
تصادف شدیدی کرد .خسارت ناشی از تصادف به
اندازه ای بود که عمال امکان اس��تفاده از ماشین
وجود نداشت ،او مدعی شد که خسارت ماشین
را به صورت کامل پرداخ��ت مابقي خواهد کرد،
اما پ��س از مدتی تنها یک و نیم میلیون تومان
آن را پرداخ��ت و ادعا کرد که حاضر به پرداخت
خسارت خودرو نیس��ت و همین موضوع زمینه
آغاز درگیری ما دو نفر ش��د .هادی در خصوص
نحوه تهیه سالح نیز به کارآگاهان گفت :زمانیکه
زندان بودم ،یکی از زندانیان هم بند به من گفته

دستگیری جاعالن شیشه ای با  ۸۰فقره سرقت

پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستگیری
دو سارق شیشه ای پرده از  ۸۰فقره سرقت
و جعل اس��کناس در شهر مشهد برداشت.
به گزارش مهر ،سردار بهمن امیری مقدم
گفت :در پی گزارش سرقت یک دستگاه پژو
 ۲۰۶در محدوده بلوار پایداری شهر مشهد
تیمی از ماموران پلیس آگاهی موضوع را به
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت
پلی��س آگاهی با اس��تفاده از س��رنخ های
موجود و استفاده از شیوه های نوین پلیسی
س��ارق را شناس��ایی و در اقدامی ضربتی او را در
محدوده بلوار الهیه دستگیر کردند .سردار امیری
مق��دم گف��ت :متهم در بازجوی��ی در مواجهه با
مستندات کش��ف شده به س��رقت با همدستی
یک نفر دیگر اعتراف کرد .سردار امیری مقدم ادامه
داد :کارآگاهان پلیس آگاهی با اطالعات به دست
آمده از متهم ،به محل اختفاي همدستش اعزام
ش��دند اما پس از ورود ،دریافتند در محل حضور
ندارد اما فرد دیگری به نام توفان را دستگیر و در

بازرس��ی از این محل یک قطعه چک مس��افرتی
یک میلیون ریالی جعلی و تعدادی از قطعات سرقتی
و همچنین ضب��ط و پخش و زاپاس های خودرو
را کشف کردند لذا پرونده سرقت روندی دیگری
به خود گرفت چرا که احتمال می رفت دزدان از
جاعالن حرفه ای باشند .وی بیان داشت :در ادامه
تحقیق��ات مخفیگاه متهم اصلی در منطقه الهیه
شناسایی شده و با هماهنگی قضائی او را دستگیر
کردند که در بازرسی محل اختفایش تعداد زیادی
اس��کناس های ، ۱۰پنج و دو هزار تومانی جعلی

به هم��راه تع��دادی چک های مس��افرتی
 ۱۰۰و  ۵۰هزار تومانی طرح قدیم و جدید
جعلی کشف ش��د .متهم در بازجویی ها به
س��رقت دو دس��تگاه خودرو  ۲۰۶و سمند
با همدس��تی افراد دیگری ک��ه هم اکنون
به دلیل تحمل س��ابقه کیف��ری در زندان
به سر می برند،اعتراف کرد .فرمانده انتظامی
اس��تان خراس��ان رضوی عنوان داشت :در
ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس دریافتند
که جاع�لان چند ماه قبل ب��ه اتهام جعل
اسناد دستگیر و با سپردن وثیقه به دادسرا
آزاد ش��ده اند اما در زمان آزادی مجددا اقدام به
سرقت های داخل خودرو و همچنین جعل اسناد
و مدارک و پول روی آورده اند .وی گفت :متهمان
که اعتیاد ش��دید به ماده مخدر شیشه دارند در
بازجویی ها تاکنون به سرقت از داخل  ۸۰دستگاه
خ��ودرو در محدوده غرب ش��هر مش��هد اعتراف
کردهاند .س��ردار امیری مقدم خاطرنشان کرد :با
هماهنگی مقام قضائی ،تحقیقات از متهمان برای
کشف دیگر سرقت های احتمالی آنان ادامه دارد.

مرگ موتورسوار  60ساله بر اثر تصادف زنجیرهای در تهران

رئیس مرکز اطالع رس��انی پلی��س راهور تهران
از مرگ یک موتورس��وار  60س��اله بر اثر تصادف
زنجیرهای در تهران خبر داد .علی اصغر شریفی،
رئیس مرکز اطالعرس��انی پلیس راهور تهران در
گفتگو با ایلنا با اعالم این خبر گفت :ظهر یکشنبه
وقوع حادثه تصادف خ��ودرو هیوندا ،پژو  405و
یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه یادگار امام
مسیر شمال به جنوب ،محدوده خیابان فرحزادی

سودوکو

به سامانه  ۱۱۰اطالع داده شد و بالفاصله ماموران
پلیس راه��ور و ماموران ام��دادی در محل وقوع
حادثه حاضر شدند .ش��ریفی ادامه داد :با حضور
ماموران پلیس راهور در محل حادثه ،مش��خص
شد؛ یک دستگاه هیوندا و یک دستگاه پژو 405
با یکدیگر برخورد میکنند و با انحراف به راست
خودرو پژو  405با برخورد به یک موتورسیکلت،
ب��ه گارد ریل برخورد میکنند .در پی این حادثه

موتور س��وار  60س��اله ،که فاقد کاله ایمنی بود
ب��ه دلیل ش��دت جراحات وارده ج��ان باخت و
جس��د وی توس��ط عوامل اورژانس که در محل
حاضر بودند به پزش��کی قانونی منتقل شد .وی
با اشاره به ضرورت رعایت مقرارت ایمنی توسط
موتورسواران گفت :حتما برای حضور در بزرگراهها
و خیابانها باید از کاله ایمنی استاندارد استفاده و
سرعت مجاز را رعایت کنند.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره1961 :

شماره1962 :

ب��ود که اس��لحهای را نزد یکی از دوس��تانش در
منطقه حصارک شهرستان کرج به امانت گذاشته
اس��ت ،چهار روز قبل از ارتکاب جنایت ،اقدام به
تهیه سالح کرده و تصمیم گرفتم تا به هر شکل
ممکن پول خسارت ماشین را از جمشید بگیرم.
متهم در خصوص زمان جنایت نیز به کارآگاهان
گف��ت :روز دوازدهم دی ماه برای مصرف مواد به
خان��ه علی رفته بودم که جمش��ید نیز آنجا بود،
اس��لحه داخل کمرم بود و جمشید و علی از آن
اطالع نداش��تند .پس از مصرف شیشه ،بار دیگر
درخواست پرداخت خسارت از سوی جمشید را
مطرح کردم و او اینبار با حالتی طلبکارانه عنوان
داش��ت که پولی پرداخت نخواهد کرد و من نیز
هیچ کاری نمیتوانم انجام بدهم .من هم ناگهان
اس��لحه را بیرون کشیده و گلوله ای به سمت او
شلیک کردم.بر اس��اس اعالم مرکز اطالعرسانی
پلیس ،س��رهنگ کارآگاه حمید مک��رم ،معاون
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
با اعالم این خبر گفت :با توجه به اعتراف صریح
متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداش��ت موقت از
س��وی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام
تحقیق��ات تکمیلی در اختی��ار اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
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اخاذی میلیونی با عکسهای شخصی

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دستگیری فردی كه با به دست آوردن عكسهای
شخصی و اطالعات خصوصی یکی از شهروندان ،قصد اخاذی  200میلیون ریالی را از وی
داشت خبر داد.به گزارش میزان ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت :در بررسی های تخصصی
توسط کارآگاهان پلیس فتا ،متهم مورد نظر که خانم جوانی بود شناسایی و به پلیس فتا
احضار شد .متهم قصد خود را از این عمل دالیل شخصی و انتقام جویی بیان کرد.

مکث

دندهعقبکامیون
مردی را به چاه انداخت

یک دستگاه کامیون هنگام حرکت با دنده عقب
سبب سقوط مردی جوان به داخل یک چاه شد.
به گزارش ایس��نا ،در ساعت  7:34صبح دوشنبه
حادثه س��قوط در چاه به سامانه  125اطالع داده
ش��د و در پی آن س��تاد فرماندهی آتش نشانان،
ایس��تگاه  14و گروه نجات  17را به محل حادثه
واق��ع در خیابان دولت آباد ،خیاب��ان بروجردی،
خیاب��ان دهخدا اعزام کرد .پ��س از حضور آتش
نش��انان در محل حادثه مش��اهده ش��د که یک
دس��تگاه کامیون در حال حرک��ت با دنده عقب
بوده که ناگهان با یک م��رد جوان برخورد کرده
و سبب سقوطش به عمق چاهی  10متری شده
اس��ت .حمیدرضا یادگاری ،مدیر روابط عمومی
آتشنش��انی ته��ران با تائی��د این خب��ر گفت:
آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه اقدام به
ایمن سازی محل کرده و با ورود به عمق چاه مرد
 32سالهراکهازناحیهدستوپادچارآسیبدیدگی
شده بود خارج کرده و برای انتقال به مراکز درمانی
در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند .وی علت
این حادثه را بی احتیاطی و عدم قرار دادن حفاظ
مناسب روی دهانه چاه اعالم کرد.

میز خبر

خودرو سمند در آتش سوخت

آتش س��وزی خودرو س��واری سمند در یاسوج
تلفات جانی نداش��ت .به گ��زارش میزان ،یک
دس��تگاه خودرو سواری س��مند در بلوار قرنی،
ورودی ش��هرک جهاد شهر یاسوج دچار حریق
ش��د.دلیل آتش سوزی مشخص نش��ده اما به
دلیل حضور ب��ه موقع تیم اطفاي حریق ،آتش
مهار شد .خوش��بختانه این حادثه تلفات جانی
نداشته و علت آن در دست بررسی است.
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افقی
  - 1مناسبت جانسوز دوشنبه  20دی
ماه  - 2نوعی زیرانداز  -واحد مش�ت
زن�ی  -واح�د پول هن�د  - 3گهواره
پارچه ای  -مقاب�ل معنوی  -آخرین
لب�اس  -آزاد  - 4تک�رار حرف  -پیه
و دنب�ه  -شمش�یری پهن  -س�طل
آبکش�ی  - 5همراه گداز  -فیلمی از
مس�عود ده نمکی  - 6زن دیر نشین
 مخف�ف تب�اه  -پن�دار  - 7درسمذهبی  -هیجان و جوش  -دش�من
فرش�ته  -محصول صابون  - 8رئیس
جمهور س�وریه  -خط�ی در دایره -
مادری  -مساوی شطرنج  - 9پایتخت
ایتالیا  -وس�یله شکار جانور  -سوره
 39ق�رآن مجی�د  -دارای بصی�رت
 - 10گروه�ی از م�ردم  -پارچ�ه ای
لطیف  -س�اختار  - 11بانی دارالفنون
 کبد  - 12بهتر از بودن  -سالخورده جم�ع دلیل  -نت چهارم  – 13مادربه زب�ان محلی  -الفب�ای خوراکی -
کینه س�خت و طوالنی  -آش�امیدن
 - 14پدید آوردن نس�ل  -عصبی -
فراهم  - 15سر دوانیدن !

عمودی
 - 1از ورزش های قدرتی  -س�ختی  - 2کاله
م�ردان مصری  -پس�وند مکات�ب فرنگی -
ش�هری در ترکیه  - 3سلام تلفنی  -کوهی
در اردبی�ل  -دور از خط�ر – مخفف هس�تم
 - 4داخ�ل  -از جن�س چ�وب  -نوعی پخت
برنج  -خانه پش�ت به آفتاب  - 5از س�بزی
ه�ای معط�ر  -از ورزش های آبی  - 6س�که
زنن�ده پ�ول  -هم�راه " ض�رب "  -عداوت
 - 7مخ�زن آب خ�ودرو  -غ�رور  -جدی�د
 - 8نوعی برادر  -شبکه تلویزیونی  -طالیی
 آبرو  - 9سلیقه  -سیاه ترکی  -پادشاه چندکش�ور بود  - 10اغما  -به رو خوابیده  -سالم
ادب�ی  - 11از محورهای اقتص�اد مقاومتی -
جلوه گری و پدیداری  - 12پول هر دو کره -
به طور ناگهانی  -ورقه  -به اندازه  - 13نقشه
انگلیسی  -عاش�ورا  -هیکل  -مقابل روستا
 - 14موج�ودی خیالی  ،ترس�ناک و بس�یار
ب�زرگ  -معدن�ی  -یگانه  - 15میوه هس�ته
درشت  -لقب کشور ژاپن
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جنایت

قتل پدر و پسر ایرانشهری
باشلیکگلوله

با ت�لاش کارآگاهان پلیس آگاه��ی ،عامل قتل
پدر و پسر ایرانشهری  ،شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ دوس��تعلی جلیلیان فرمانده انتظامی
ایرانش��هر در گفتگ��و با می��زان ،اظهار داش��ت:
کارآگاهان پلیس آگاهی ایرانشهر پنجم دی از
قتل پدری  45ساله و فرزند  23ساله اش بر اثر
اصابت گلوله توسط سرنشینان یک دستگاه پژو
 405با خبر ش��دند .فرمانده انتظامی شهرستان
ایرانشهر با اشاره به اینکه مقتوالن در هنگام قتل با
یک دستگاه پراید در خیابان کارگر این شهرستان
در حال تردد بودند ،افزود :پس از وقوع این قتل
اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی متهمان
آغاز شد .این مقام انتظامی تصریح کرد :کارآگاهان
پلی��س در تحقیق��ات تخصص��ی و میدان��ی ،
سر نخ هایی از دخالت یک فرد سابقه دار در این جرم
به دست آوردند .سرهنگ جلیلیان افزود :پس از
چندین روز اقدامات فنی شبانه روزی ،کارآگاهان
پلیس  ،یکی از ضاربان را شناسایی کرده و وی را
در منزلی در شهرستان ایرانشهر دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده  42سال
س��ن دارد ،گفت :ماموران پلیس در بازرس��ی از
محل س��کونت وی یک دس��تگاه پژو  405که
تحت تعقیب مراجع قضایی تهران بود را کشف
کردند .فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در
ادامه گفت :این مته��م حرفه ای در تحقیقات
تخصصی کارآگاهان پلیس به ارتکاب این قتل با
هم��کاری دو نفر دیگر اعتراف کرد و انگیزه خود
از ارت��کاب این جرم را دخالت این فرد در قتل
یکی از بس��تگانش در بهار سال گذشته عنوان
کرد .سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه این متهم
به مراجع قضایی معرفی شده ،خاطر نشان کرد:
تالشهای گسترده پلیس برای دستگیری سایر
متهمان همچنان ادامه دارد.

