aftab.yz@gmail.com

کالهبرداری 170میلیاردی تاجر قالبی از بازاریان

فرمانده انتظامی شهرس��تان "سراب" از دستگیری یک کالهبردار
حرف��های با  170میلیارد رالو کالهب��رداری از کارخانههای صنایع
غذایی و کسبه بازار برخی از شهرستانهای استان تهران خبر داد.
به گزارش میزان،سرهنگ توحید فارسی گفت :در پی دریافت پرونده
کالهبرداری مبنی بر اینکه فردی با استفاده از چکهای بالمحل ،از
تعدادی کارخان ه صنایع غذایی و کسبه بازار برخی از شهرستانهای
استان تهران کالهبرداری کرده و به شهرستان سراب متواری شده
است ،شناسایی و دستگیری وی در دستورکار مأموران پلیس آگاهی

ق��رار گرفت.وی ب��ا بیان اینکه متهم ب��ا معرفی خود
به عنوان تاجر از کارخانهها و کسبه بازار اخاذی میکرد،
افزود :مأموران با انجام یک سری اقدامات پلیسی موفق
به شناس��ایی محل اختفای متهم و دس��تگیری وی
ش��دند .این مقام انتظامی با اشاره به تعداد  30شاکی
در این پرونده  ،خاطرنشان کرد :متهم در بازجوییهای انجام شده به
 170میلیارد ریال کالهبرداری از کارخانههای صنایع غذایی و کسبه
بازار برخی از شهرس��تانهای استان تهران از جمله شهرستانهای

مالرد و شهریار اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضائی تحویل داده ش��د .فرمانده انتظامی
شهرستان سراب گفت:با عنایت به فرهنگ بومی منطقه
و وجود اعتماد زیاد به همدیگر  ،متأسفانه برخی افراد
سودجو و کالهبردار از این وضعیت سوء استفاده کرده و
اقدام به سرقت و کالهبرداری مینمایند ،لذا شایسته است شهروندان
به ویژه کسبه و بازاریان ضمن رعایت جوانب احتیاط در این موارد
هرگونه مورد سوء را در اسرع وقت به پلیس  110اعالم کنند.

حوادث
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 nاین فرد  26سال سن دارد و به نظر میرسد درگیری با خانواده باعث
تحریک برای این جنایت شده است
 nبرادر قاتل دستگیر شده اما مشارکت وی در قتل در دست بررسی است
 nدر محل حادثه قمه نیز یافت شده ولی مشخص نیست که در این حادثه مورد
استفاده قرار گرفته باشد
صب��ح دیروز ی��ک قاتل فراری در اس��تان مرکزی
ش��ش نف��ر را ب��ا تیراندازی کش��ت و س��ه نفر را
مجروح کرد .قاتل از متهمان س��ابقه دار اس��ت و
ای��ن حادث��ه در دو مرحله س��اعت  5و  45دقیقه
و  6و  46دقیق��ه در خیاب��ان انق�لاب و خیاب��ان
 30متری کوی علی ابن ابیطالب اتفاق افتاد .یکی از
جانباختگانازماموراننیرویانتظامیاستانمرکزی
است .قاتل دارای هویت مشخص و متواری است و
پارسال نیز یک نفر را کشته بود .به گزارش میزان
دراین خصوص حس��ینی طاهری دادستان اراک
گفت :مقتولین از دو خان��واده بود ه و در جریان
درگیری سال گذشته این قاتل دخیل و مرتبط
بودهاند .در حادثه دیروز پنج نفر به قتل رسیدند
و یک نفر از مجروحین نیز در بیمارس��تان جان
باخ��ت .در حال حاضر نیز یک نفر از مجروحین
وضعی��ت وخیمی دارد و س��ه نفر نیز بس��تری
هستند .دادستان اراک در خصوص شایعاتی که
در رابطه با مش��ارکت این فرد در قتلی در سال
گذشته مطرح میشود ،گفت :سال گذشته یک
درگیری بین این ش��خص و فرد دیگری رخ داد
که تنها ضربهای به س��ر مقت��ول آن حادثه وارد
ش��د ول��ی وی از این ضربه صدم��های ندید و با
ضرب��ه چاقوی برادرزاده خودش کش��ته ش��د.
به گفته حسینی طاهری ،قاتل  ،به دلیل شرکت
در ای��ن ضرب و جرح در زندان به س��ر میبرده
و ب��ا وثیق��ه  200میلیون تومان��ی برابر با جرم

انجام ش��ده در تاریخ  12دیم��اه از زندان بیرون
آمده اس��ت .وی در رابطه با افراد کش��ته شده و
ارتباط قاتل با این افراد عنوان کرد :خانواده اول
مربوط به یکی از پرس��نل نیروی انتظامی است
که سال گذش��ته در جریان دستگیری این فرد
همکاری داشته است .این مامور نیروی انتظامی

بیمارستان ،وضعیت این فرد نرمال است .یک نفر
از همسایگان نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفته
که در بیمارس��تان بس��تری است .وی در رابطه
ب��ا زمان وقوع این قتلها در اراک بیان کرد :فرد
قاتل س��اعت چهار صبح دیروز ب��ا خانواده خود
نیز درگیری داشته و چند تیر هوایی نیز شلیک

عامل جنایت هولناک اراک را شناسایی کنید
پلیس اس�تان مرکزی از مردم خواس�ت
عامل جنایت هولناک اراک را شناس�ایی
کنند.به گزارش میزان ،در پی وقوع قتل
 5نف�ر از جمل�ه یکی از مام�وران پلیس
استان مرکزی توسط قاتل فراری  ،پلیس
اس�تان مرکزی با انتش�ار عک�س عامل
این جنایت از مردم خواس�ت این فرد را
شناسایی کنند.
به هم��راه خواهر ،مادر و برادرش صبح دیروز به
دست این قاتل کشته ش��دند و یک نفر از افراد
این خانواده نیز در بیمارس��تان بس��تری است.
دادستان اراک ادامه داد :پدر و مادر مقتول سال
گذشته نیز در جریان حمله صبح دیروز به قتل
رس��یدند ،پس��ر این خانواده نیز مجروح شده و
در بیمارس��تان بستری اس��ت که بنا به گزارش

حادثه تیراندازی به مواد مخدر ربطی ندارد

میکن��د .بعد از این اتفاق قاتل به س��مت منزل
مقتولی��ن در خیابان طالقانی میرود و بعد از آن
به سمت کوی علیابنابیطالب(ع) حرکت کرده و
در این منطقه نیز با ورود به یک منزل مسکونی
اق��دام ب��ه تیراندازی ک��رده اس��ت .در مجموع،
اتفاقاتی که منجر به قتل ش��ده از س��اعت پنج
تا ش��ش صبح به وقوع پیوست .طاهری با بیان

اقدام به خودکشی یک مسافر در پرواز استانبول  -تهران

پرواز  PC۵۱۴ش��رکت هواپیمایی پگاس��وس
ترکیه که س��ه شنبه ش��ب فرودگاه استانبول را
ب��ه مقصد تهران ترک ک��رده بود ،به دلیل اتفاق
عجیبی که یکی از مس��افران این پرواز رقم زد،
مجبور ش��د پرواز خود را به شکلی غیرعادی به
پایان برس��اند .به گزارش ایسنا ،یکی از مسافران
این پ��رواز توضیح داد :این پرواز که در ش��رایط
آب و هوای��ی ب��د و در تکانههای ش��دید هوایی
به س��مت تهران حرکت میکرد ،در حین پرواز

با اتفاقی عجیب روبه رو ش��د .یکی از مس��افران
که به دنبال پس��ر خود میگشت ،در این رابطه
از مس��ئوالن هواپیما س��وال کرد و پس از چند
دقیقه مشخص شد پس��ر این مسافر در یکی از
دستش��وییهای هواپیما قرار دارد .به گفته وی،
پ��س از آنکه مهان��داران تالش کردن��د در این
دستشویی را باز کنند متوجه شدند که فرد مورد
نظر سعی داشته با کمربند خود خودکشی کند.
در ای��ن بین نبود تیم امنیت��ی در هواپیما باعث

شده که خارج کردن این فرد و متوقف کردن او
برای دقایقی طوالنی ادامه پیدا کند.این مس��افر
درباره چگونگی ف��رود این هواپیما در تهران نیز
اظهار کرد :زمانی که مهمانداران نگران آن بودند
که این فرد شیشههای هواپیما را بشکند ،خلبان
اعالم کرد که پرواز به فرودگاه امام خمینی (ره)
رسیده و یکی از مهمانداران با نشستن در مقابل
این مس��افر ،تالش کرد امنیت دیگر مسافران را
تامین کند.

استان
 241راس دام قاچاق توقیف شد

آفتاب ی�زد  -مریم مظف�ری :رئیس پلیس
آگاهی استان ،از کشف  241راس دام فاقد مجوز
دامپزش��کی به ارزش یک میلیارد و928میلیون
ریال در یک عملیات ایس��ت و بازرس��ی توسط
مام��وران پلی��س شهرس��تان خاتم خب��ر داد.
سرهنگ حس��ین رضایی گفت :ماموران پلیس
آگاهی شهرستان خاتم ،هنگام کنترل محورهای
مواصالت��ی ،دو دس��تگاه تریلر "ول��وو" را که از
جنوب کش��ور عازم اس��تان "البرز" بودند برای
بازرسی و بررسی مدارک متوقف کردند .رضایی
ادامه داد :ماموران پلیس در بازرس��ی از این دو
تریلر 241 ،راس گوس��فند قاچ��اق فاقد مجوز
دامپزشکی را کش��ف و دو متهم را نیز دستگیر
و ب��ه مراجع قانونی معرفی کردند .رئیس پلیس
آگاه��ی اس��تان ی��زد ارزش برآورد ش��ده این
دام های قاچاق را یک میلیارد و928میلیون ریال
بیان کرد و افزود :دامهای کشف شده به قرنطینه
اداره دامپزشکی استان تحویل داده شد.

سودوکو

 40بازدید و چهار پلمپ در تفت

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت :ماموران
اداره نظ��ارت ب��ر اماک��ن عمومی پلی��س این
شهرستان ضمن بازدید از 40واحد صنفی ،چهار
واحد متخلف را نیز پلمب کرد.
س��رهنگ احمدغالمزاده درباره این خبر گفت:
در راستای ارتقاي امنیت اجتماعی ،طرح بازدید
از صنوف مختلف در این شهرس��تان به مرحله
اجرا گذاش��ته ش��د.وی ادامه داد :در راس��تای
اجرای ای��ن طرح ماموران پلی��س اداره نظارت
بر اماک��ن عمومی از  40واح��د مختلف بازدید
به عم��ل آورده که در نتیجه چهار واحد صنفی
متخلف را پلمب کردند.
سرهنگ غالمزاده تخلفات اصلی این واحدهای
صنفی را نداشتن پروانده کسب ،رعایت نکردن
ضوابط انتظامی برش��مرد و اف��زود :اجرای طرح
های مش��ابه در دس��تور کار ق��رار دارد.فرمانده
انتظامی شهرس��تان تفت در پایان خاطرنش��ان
ک��رد :در این دوره از بازدیدها آموزش های الزم

در خصوص رعایت نکات انتظامی نیز به صنوف
ارائه شد.
کشف سه هزار و  220قلم کاالی قاچاق در یزد

رئی��س پلی��س آگاه��ی اس��تان از توقی��ف
یک دس��تگاه تریلر "ولوو" و کش��ف سه هزار و
 220قل��م انواع پوش��اک قاچاق ب��ه ارزش یک
میلیارد و  300میلیون ریال خبر داد.س��رهنگ
حس��ین رضایی گفت :مام��وران پلیس هنگام
کنترل محورهای ورودی به یک دس��تگاه تریلر
"ولوو" مش��کوک ش��دند و آن را متوقف کردند.
رضایی افزود :ماموران پلیس در بازرس��ی از این
تریلر سه هزار و  220قلم انواع پوشاک قاچاق به
ارزش یک میلیارد و  300میلیون ریال را کشف
کردن��د.وی ادام��ه داد :ماموران پلی��س در این
خصوص یک متهم را دستگیر و به مراجع قانونی
معرفی کردند .رئيس پلیس آگاهی اس��تان یزد
خاطرنش��ان کرد :این محموله قاچاق که شامل
انواع پوشاک بود تحویل گمرک استان یزد شد.

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

شماره1962 :

اینکه قاتل ساعت خلوت را برای ارتکاب جنایت
انتخاب کرده بود ،عنوان کرد :این فرد  26س��ال
سن دارد و به نظر میرس��د درگیری با خانواده
باعث تحریک برای این جنایت ش��ده اس��ت .به
گفته وی ،قاتل مس��لح اس��ت و هنوز دس��تگیر
نش��ده اما تهدید برای مردم نیست .اسلحه مورد
اس��تفاده کالشینکف بوده است .در محل حادثه
قمه نیز یافت ش��ده ولی مشخص نیست که در
این حادثه مورد اس��تفاده قرار گرفته باشد .وی
خاطرنش��ان کرد :برادر قاتل دس��تگیر ش��ده و
مشارکت وی در قتل در دست بررسی است.

شماره1963 :

همچنینفرمانده انتظامی استان مرکزی با تایید
خبر وقوع حادثه تیراندازی در اراک ،این موضوع
که قاتل قاچاقچی مواد مخدر بوده و این حادثه با
مواد مخدر در ارتباط است را تکذیب کرد .سردار
عزیزی اظهار کرد :فرد قاتل به اتفاق دو نفر دیگر
از بس��تگان خود سال گذش��ته در اراک مرتکب
یک فقره قتل شدند که مبنای آن اختالفات خانوادگی
بوده اس��ت .وی با بیان اینکه این افراد در زندان
بودند و این فرد اخیرا آزاد ش��ده و به دنبال قتلی
که س��ال گذشته انجام شده و اختالفاتی که بین
آنها و خانواده مقتول وجود داشته ،پس از خروج
از زن��دان ،اختالفات قبل��ی را پیگیری کرده و در
دو منطقه از اراک اقدام به تیراندازی کرد ه است.
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مرگ عابر پیاده در بابل

سخنگوی اورژانس بابل از مرگ عابر پیاده در پی برخورد با یک دستگاه خودرو خبر داد.مهدی
غالمنیا روش�ن در گفتگو با آنا از برخورد یک دس�تگاه خودرو س�واری با عابر پیاده خبر داد
و گفت :این حادثه س�اعت  6:57صبح چهارش�نبه در کمربندی غربی توحید رخ داده است.
متاسفانه در این حادثه عابر پیاده که مرد  75ساله بود به علت شدت جراحات و خونریزی در
دم جان سپرد.

حادثه

آتش سوزی

در داروخانه  29فروردین

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
ش��هرداری ته��ران ب��ا تکذیب وق��وع حریق در
داروخان��ه  29فروردین ،جزئی��ات این حادثه در
این داروخانه را تش��ریح کرد .سید جالل ملکی
در گفتگو با ایس��نا ،در اینباره گفت :در س��اعت
 21:10سهشنبه کارمندان داروخانه  29فروردین
با س��امانه  125تماس گرفته ،از دودگرفتگی در
طبقه دوم این ساختمان خبر دادند که بالفاصله
س��تاد فرماندهی ،آتشنش��انان دو ایستگاه را به
هم��راه تجهیزات به محل حادث��ه در میدان حر
اعزام کرد .وی با اش��اره به حضور آتشنشانان در
محل ،اظهار کرد :پس از حضور عوامل آتشنشانی
در محل ،مش��اهده شد که دود غلیظی در طبقه
دوم این س��اختمان که بخش اداری آن بوده ،رخ
داده و همین موضوع سبب نگرانی کارکنان شده
است .سخنگوی س��ازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی ش��هرداری ته��ران با بی��ان اینکه هنگام
وقوع ای��ن حادثه ،طبق��ه دوم داروخانه تعطیل
بوده و کس��ی در آن حضور نداشته است ،گفت:
آتشنشانان با استفاده از دستگاههای تخلیه دود
اقدام به تخلیه دود کرده و در بررس��یهای انجام
شده مشخص شد که بروز نقص فنی در عملکرد
سیستم اتوماتیک اطفای حریق در این داروخانه،
سبب دودگرفتگی شده است .ملکی با بیان اینکه
علت بروز این نقص فنی در حال بررس��ی است،
اظه��ار کرد :بنابراین اخباری مانند آتشس��وزی
یا انفجار در داروخانه قویا تکذیب ش��ده و چنین
موضوعی صحت نداشته است .سخنگوی سازمان
آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با
بیان اینکه این حادث��ه مورد مصدوم و فوتی نیز
نداشته است ،گفت :در حال حاضر وضعیت عادی
بوده و آنطور که مسئوالن داروخانه اعالم کردند،
خس��ارتی نیز به داروها و اقالم این داروخانه وارد
نشده است.

جدول شماره 4804
افقی
  - 1پ�اداش کار نی�ک در آخ�رت -
ب�ی خب�ری و ناآگاه�ی  -کش�ف
کننده  - 2کتابی از اس�دی طوس�ی
 قرین�ه هم  - 3نام مردانه فرنگی -نم�د م�ال  -بج�ز  -رش�د ک�ردن
 - 4س�خت تر  -طایف�ه غرب ایران
 ش�هری در اوگاندا  -پیشرو اعداد-5پشتیبانی-کسیکهدرجاییاقامت
دارد  -بالش  - 6الهه عشق و زیبایی
 بن�دری در هند  -جان پناه س�رباز - 7واحدی در مساحت  -مرض قند .. -
س�خن از زبان ما می گوی�ی  - 8نت
منفی  -فاقد آینده مطلوب و موفقیت
آمیز  -منحنی و خمی�ده  - 9بانی -
راهنمایی ک�ردن  -حرف دوم یونانی
 - 10پرنده ای از خانواده گنجشک–
برج پنجم فلکی  -آشکار  - 11واحدی
در طول  -نام دخترانه  -س�یاه زخم
 - 12زدن�ی بهانه جو !  -ماهی جنوب
ایران – مخفف دیروز  -وسیله ای در
صحافی  - 13داروی بیهوشی  -ترس
 س�رزمین  ،وط�ن – جن�س مذکر - 14بدرق�ه ک�ردن  -فرومای�ه
 - 15آرزو  -از القاب حضرت فاطمه (س)
 -زادگاه صاحب اصول کافی.

عمودی

 - 1نوش�تن تولد و مرگ افراد در شناسنامه
و دفتره�ای مخصوص  -پی�ام  - 2روزگارش
بر وفق مراد دش�من اس�ت  -رش�وه خواری
 - 3خاندان  -قاضی ورزشی  -خطی در دایره
 اهلی  - 4آغوش  -بله انگلیس�ی  -دستمالیده ش�ده  -حرف دهان کج�ی  - 5رایانه
قابل حمل  -پرتابه ورزشی  -دورتر  - 6صفت
خداوند  -موی بلند  -انسانیت  - 7مقابل زوج
 جمع م�ورد  -ایتالیای قدیم  - 8پژمرده -به دیگران امر و نهی می کند  -اولین دو رقمی
 - 9فوری  -کنایه از راحت طلب  -دانه کش
بی آزار  - 10التماس کننده  -پوشش کتاب -
نامی دخترانه  – 11دوست خاموش  -رهایی و
رستگاری  -صدای اسب  - 12سفید آذری -
هم قدم  -آش  -چاشنی اصلی غذا  - 13قدر
و مرتب�ه  -قطار  -برق زننده  -پش�ته خاک
 - 14از اس�یدها مع�روف به جوه�ر مورچه -
س�تاره ش�ناس  - 15ت�ازه کار  ،مبت�دی -
استان ساری

پاسخ جدول شماره 4803

میز خبر

انهدام باند فساد و فحشا

بان��د فحش��ا و قاچ��اق دارو در ی��ک مجتمع
مسکونی  ۱۲واحدی در شمال تهران شناسایی
و منهدم ش��د .به گزارش تسنیم ،اعضای باند
فس��اد و قاچاق دارو در یکی از مناطق ش��مال
تهران توس��ط نیروهای اطالعات سپاه شمال
تهران شناسایی و دستگیر شدند .طبق مدارک
موجود در پرونده ،مالک یک مجتمع مسکونی
 12واحدی که در خارج از کش��ور است ،ملک
خود را در اختیار ف��ردی قرار داده و این فرد،
تمام س��اختمان را به مرکز فساد ،فحشا و دپو
داروی قاچ��اق تبديل کرده ب��ود و واحدهای
مسکونی این مجتمع را به افراد مختلف اجاره
میداده است.با ارائه گزارشهای مردمی ،انجام
تحقیقات اطالعاتی از این مجتمع آغاز ش��د و
بعد از احراز قطعیت گزارشهای واصله ،عوامل
این مرکز فس��اد ک��ه هش��ت زن و چهار مرد
بودند شناسایی و دستگیر شدند .در این مرکز
فس��اد در کنار داروهای قاچ��اق ،مقدار زیادی
مشروبات الکلی نیز کشف شده است.

مرگ سه جوان زیر کامیون

رئیس پلیس راه استان کرمان از فوت سه نفر بر
اثر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با کامیون
در محور روس��تایی"صوغان –دولت آباد" خبر
داد .به گزاش میزان،س��رهنگ یوس��ف نجفی
گفت :با دریافت خبر برخورد یک دستگاه وانت
پیکان با یک دس��تگاه کامیون دانگ فنگ در
محور روستایی"صوغان –دولت آباد " ماموران
پلیس راه و امداد رس��انی به محل حادثه اعزام
شدند .وی افزود:در بررسیهای اولیه مشخص
شد  ،تجاوز به چپ راننده وانت پیکان موجب
بروز حادثه ش��ده و بر اثر ای��ن برخورد راننده
وان��ت پیکان ک��ه جوانی حدودا 23س��اله بود
به هم��راه دو سرنش��ین  19و  25س��اله در
دم ج��ان باختن��د .نجف��ی در پایان ی��ادآور
شد:رانندگان در هنگام رانندگی باید سه مقوله
ش��رایط روحی و روانی خود،وضعیت خودرو و
ش��رایط جاده را در نظر داشته باشند تا شاهد
چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

