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 45کالهبرداری از طریق ATM

جانش��ین فرمانده انتظامی استان کردس��تان از دستگیری یک نفر
به اته��ام  45فقره کالهبرداری از طریق دس��تگاه های  ATMدر
شهرستان سنندج خبر داد .به گزارش میزان،سرهنگ جعفر آژنگ
گفت :در پی شکایت چند شهروند سنندجی مبنی بر کالهبرداری از
حسابعابربانکبااستفادهازدستگاههای،ATMبالفاصلهشناسایی
و دستگیری عامل کالهبرداری در دستورکار ماموران پلیس آگاهی
این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود :با انجام کار شبانه روزی ماموران،
باالخرهیکمتهمدرشهرستان"مالرد"شناساییوبااخذنیابتقضايی

در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.سرهنگ آژنگ در این
راس��تا به کشف چندین فقره کارت عابر بانک از متهم
اشاره و اظهار کرد :این متهم در بازجوییهای انجام شده
به ارتکاب  ۴۵فقره کالهبرداری از طریق دس��تگاههای
خودپرداز شهر سنندج اعتراف کرد که با شناسایی هر۴۵
مالباخته ،طرح دعوی در خصوص سابقه کالهبرداری تنظیم شد.این
مقام انتظامی در تش��ریح ش��گرد متهم برای کالهبرداری از طریق
دستگاههایعابربانکگفت:متهمباعلمبهپیششمارههایشهرهای

حوادث

مختلف اقدام به شماره گیری رندومی از استانها کرده
و در اولین تماس اظهار نموده که نماینده اپراتور همراه
اول بوده و صاحب این خط تلفن ،برنده جایزه نقدی و
یا کمک هزینه سفر زیارتی شده است لذا جهت دریافت
جایزه بایستی به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کند ،که
بعد از حضور فرد در پای خودپرداز ،به روش تغییر منوی دستگاه به
انگلیسی و  ...حساب شخصی وی را خالی میکرد .گفتني است با قرار
 ۲۰۰میلیونی مقام قضايی ،متهم به زندان منتقل شد.

توقیف محموله

شیشههایعینک

مأموران انتظامی در یک عملیات پلیسی خودرو موردنظر را پیش از رسیدن
به شهرکرمانشاه متوقف و راننده را نیز دستگیر کردند.در بازرسی از خودرو
متهم بیش از  10هزارعدد شیشه عینک طبی قاچاق کشف شد که طبق نظر
کارشناسان ،ارزش آن بالغ بر سه میلیارد ریال است
فرمان��ده انتظامی اس��تان کرمانش��اه از کش��ف
محمول��ه شیش��ه عین��ک قاچ��اق ب��ه ارزش
سه میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایرنا  ،سردار منوچهر اماناللهی گفت:
ماموران اداره مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی اس��تان کرمانش��اه با اقدامات اطالعاتی
موفق شدند یک دس��تگاه خودرو حامل قاچاق
را در محور بیس��تون -کرمانشاه شناسایی کنند.
وی با اش��اره به اینکه این محمول��ه از مرزهای
غربی کش��ور ب��ه مقصد اس��تان ه��ای مرکزی
بارگیری ش��ده بود ،افزود :مأموران انتظامی در
یک عملیات پلیس��ی خ��ودرو موردنظر را پیش
از رس��یدن به ش��هر کرمانش��اه متوقف و راننده

را نیز دس��تگیر کردند.این مقام ارش��د انتظامی
اضافه کرد :دربازرس��ی از خ��ودرو متهم بیش از
 10هزارعدد شیش��ه عینک طبی قاچاق کشف
ش��د که طبق نظر کارشناسان ،ارزش آن بالغ بر
سه میلیارد ریال است.سردار اماناللهی با اشاره
به توقیف یک دس��تگاه پژو پارس در این زمینه،
گفت :متهم و محموله مکش��وفه تحویل مراجع
ذیصالح شدند .همچنین فرمانده انتظامی استان
ف��ارس از انج��ام عملیات و درگیری مس��لحانه
مأم��وران انتظام��ی با قاچاقچیان و کش��ف یک
تن تریاک و حشیش خبر داد .سردار احمدعلی
گ��ودرزی گف��ت :مأم��وران پلی��س مب��ارزه با
م��واد مخدر اس��تان فارس ب��ا انج��ام کارهای

عقاب پایتخت به دام افتاد

رئیس ایستگاه  52آتش نشانی گفت :عقابی در
بزرگراه ش��هید نواب به دام آتش نشانان افتاد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،رحیم سلیمیفر
رئیس ایس��تگاه  52آتش نش��انی گفت:آتش
نش��انان ایس��تگاه  52با
اع�لام ورود ي��ك قطعه
پرنده شکاری به قسمت
فض��ای س��بز مجتم��ع
مس��کونی ،ب��ه بزرگ��راه
شهید نواب خیابان کاشان

اعزام ش��دند .رئیس ایس��تگاه  52آتش نشانی
افزود :اين پرنده ش��کاری(عقاب) وارد قسمت
فضای سبز یک مجتمع مسکونی شده و اهالی
ساختمان را نگران کرده بود .وی در ادامه گفت:
نیروهای آتشنش��انی با
بهکارگی��ری تجهی��زات
مخص��وص نج��ات ،این
پرنده را به دام انداختند و
به نگرانی ساکنان مجتمع
مسکونی پایان دادند.

آرایشگاه زنانه در آتش سوخت

آتش سوزی آرایش��گاه زنانه در
نازیآب��اد ،ب��ا حض��ور نیروهای
آتش نش��انی به خیر گذش��ت.
به گزارش می��زان ،پس از تماس
شهروندان با سامانه  125مبنی بر
آتش سوزی در یک آرایشگاه زنانه،
بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 95
با هماهنگ��ی س��تاد فرماندهی
آتش نشانی تهران به محله نازی
آباد ،كوی پلیس رهسپار شدند.
ولی ش��كرانه فرمانده
نیروهای آتش نشانی
اعزام ش��ده به محل
حادث��ه ،در ای��ن باره
گف��ت :ی��ك واح��د
تجاری  22مترمربعی
با کاربری آرایش��گاه
زنان��ه ک��ه در طبقه
همکف یک ساختمان
مسکونی قرار داشت

آتش گرفته و دود بسیار زیادی
از پنجرههای آن خارج می شد.
وی افزود :آتش نش��انان پس از
ایمن سازی و قطع جریان اصلی
برق و گاز س��اختمان ،با تالش
فراوان ش��عله های آتش را مهار
و كام ً
ال خاموش كردند .وی ادامه
داد :خوش��بختانه در این حادثه
به هیچ یک از شهروندان آسیبی
نرسید .

اطالعاتی و پلیس��ی ،از فعالی��ت یک باند قاچاق
مواد مخدر مطلع ش��ده و موض��وع را به صورت
ویژه در دس��تور کار خود ق��رار دادند .وی ادامه
داد :در این راس��تا اکیپی از مأم��وران به محور
ش��یراز – مرودش��ت حوالی گردنه باجگاه اعزام
ش��دند و نس��بت به ایست و بازرس��ی و کنترل
نامحس��وس خودروه��ای عبوری اق��دام کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود :مأموران به
یک دس��تگاه خودرو لیفان و دو دستگاه خودرو
پژو  405مظنون شده و دستور ایست دادند که
سرنش��ینان این خودروها بدون توجه به دستور
پليس اقدام به فرار و تیراندازی به سمت مأموران
کردند .س��ردار گودرزی اضافه کرد :با هوشیاری

کشف  28هزار عدد داروی قاچاق

فرمانده انتظامي شهرس��تان کرج از کش��ف
بی��ش از  28ه��زار ع��دد داروی قاچ��اق و
دس��تگیری ی��ک نف��ر در ای��ن رابط��ه خبر
داد .به گزارش میزان ،س��رهنگ حس��نعلی
فیروزخواه اظهار داشت:
با توجه ب��ه اولویتهای
مامـــوریت��ی پلیس در
سال  96و مبارزه بیامان
با قاچاقچی��ان کاال و ارز ،
مام��وران کالنت��ری 13

کشف اشیای عتیقه هخامنشی

با هوش��یاری ماموران پاس��گاه
انتظامی امیرآباد شهرستان کالت
باند قاچاق اشیاي عتیقه متالشی
شد .به گزارش میزان ،سرهنگ
س��یدخلیل ش��فايی فرمان��ده
انتظامی شهرستان کالت گفت:
ماموران پاسگاه انتظامی امیرآباد
ای��ن فرماندهی هن��گام کنترل
خودروه��ای عب��وری در محور
مش��هد به کالت به یک دستگاه
پژو  ۴۰۵با چهار سرنشین جوان
(دو مرد و دو زن) مشکوک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان
کالت اف��زود :ماموران این
فرماندهی پس از بازرسی
دقی��ق آن  ۴۸۰ع��دد
س��که ،یک ع��دد کتیبه،
یک سنگ بزرگ حکاکی
شده (ش��بیه صندوقچه)،
دو مجس��مه فلزی طاليی

رنگ ،یک عدد دوربین چشمی،
هفت دستگاه تلفن همراه و پنج
گرم شیره تریاک کشف کردند.
سرهنگ شفايی فرمانده انتظامی
شهرس��تان کالت تصریح کرد:
برابر اع�لام کارش��ناس میراث
فرهنگی ،اش��یاي کش��ف شده
متعلق به دوره هخامنشی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کالت
خاطر نشان کرد :متهمان پس از
تشکیل پرونده ،برای سیر مراحل
قانونی روانه دادسرا شدند.

خودکشی زن  18ساله بابلی با طناب

بانوی  18سالهای عصر روز پنجشنبه در
بابل با حلقآویز کردن خود ،به زندگیاش
پایان داد .به گزارش ایرنا ،این خودکشی
در روستای درونکالی شرقی بابل رخ داد
و زن ج��وان با طناب در خانه اش خود را
ب��ه دار آویخت .رئیس مرکز فوریت های
پزش��کی اورژانس  115بابل گفت :پس
از دریافت گزارش ،تکنيسین های پایگاه
هلیدش��ت به محل حادثه اعزام ش��دند.

سودوکو

احمد محمدپور افزود :متاس��فانه در این
حادثه يك زن  18ساله با طناب در خانه،
خودش را حلق آویزکرد که تکنيسینها
پس از اقدامات پزش��کی متوجه ش��دند
که اي��ن زن فاقد عالئم حیاتی اس��ت و
تالش های کادر درمان��ی هم برای احیا
ثمری نداشت .به گفته اهالی محل  ،این
زن ب��ه دلیل اختالف و ن��زاع خانوادگی
دست به خودکشی زد.

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

شماره2055 :

مأم��وران انتظامی و پس از دو س��اعت درگیری
مسلحانه ،هر سه دستگاه خودرو توقیف و در این
باره چهار نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و به
پلی��س مبارزه با مواد مخدر اس��تان انتقال داده
شدند.
این مقام انتظامی اضافه کرد :در بازرس��ی دقیق
از خ��ودرو لیف��ان یک ت��ن مواد مخدر ش��امل
 700کیلو تریاک و  300کیلو حش��یش کش��ف
و همچنی��ن ی��ک قبضه اس��لحه غی��ر مجاز از
قاچاقچیان کش��ف ش��د.فرمانده انتظامی استان
فارس گفت :مأموران انتظامی استان در راستای
مبارزه با مواد مخ��در و برخورد با قاچاقچیان از
هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

شماره2056 :

باهنر از فعالیت فردی در امر قاچاق دارو مطلع
ش��دند .وی گفت :ماموران با انجام تحقيقات
میدانی و ش��گردهای خاص اطالعاتی ،متهم
را شناس��ایی و در یک عملیات غافلگیرانه در
داخ��ل مخفیگاهش در
ک��رج دس��تگیر کردند.
وی گفت :در بازرس��ی
از مخفی��گاه مته��م
 28ه��زار ع��دد داروی
قاچاق کشف شد.
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توقیف چهار میلیارد ریال اسباب بازی قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت :ماموران انتظامی این شهرستان با توقیف یک دستگاه
خودرو کامیون چهار میلیارد ریال انواع اسباب بازی قاچاق را توقیف کردند .به گزارش میزان،
سرگرد رضا اسماعیلی اظهار داشت :محموله قاچاق توقیفی شامل؛ یک هزار و  ۵۲۰دستگاه
هلی کوپتر اسباب بازی در انواع مختلف ،یک هزار و  10دستگاه ماشین کنترلی اسباب بازی
و بیش از يك هزار عدد باطری قلمی قاچاق بوده است.

مکث

گرفتارشدندستپسرنوجوان
درقفلآویز

گیر کردن دس��ت پس��ر نوج��وان در قفل آویز،
حادثه س��از ش��د .به گزارش می��زان ،به دنبال
مراجعه حضوری یک پس��ر نوجوان  12س��اله
به همراه والدین خود به ایستگاه  66آتش نشانی و
ابراز ناراحتی از گیر کردن دست وی در یک قفل
آویز ،آتش نش��انان بی درنگ عملیات رهاسازی
دس��ت پس��ر نوج��وان را آغاز کردن��د .مجید
گل و بلبل فرمانده نیروهای عملیاتی ایس��تگاه
 66آت��ش نش��انی ،در ای��ن خص��وص گف��ت:
آتشنشانانبالفاصلهبابهکارگیریابزارمخصوصو
با احتیاط کامل ،قفل آویز را که کلید نداش��ت
بریدند و دست پسر نوجوان را آزاد کردند.

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان قصرقن��د از
دس��تگیری س��ارق طال و زیور آالت در یک
عملیات موفق پلیسی در این شهرستان خبر
داد .به گزارش میزان ،س��رهنگ حمید نوری
گفت :در پی مراجعه حضوری فردی به پلیس
آگاهی این فرماندهی ،که اظهار کرد از منزل
وی مقدار  ۲۱مثقال طال به سرقت رفته است،
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در
دس��تورکار کارآگاهان پلیس قرار گرفت .وی
اف��زود :کارآگاهان پلیس با اش��راف اطالعاتی
موفق به شناسایی این س��ارق حرفهای شده
و پ��س از اخذ مج��وز قضايی در ی��ک اقدام
ضربتی و غافلگیرانه موفق به دس��تگیری وی
شدند .فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند در
پایان خاطرنشان کرد :در بازجويی به عمل آمده،
متهم به جرم خود اعتراف و بیان داشت جواهرات
سرقتی را تحویل یک مالخر دادم که این مالخر
نیز به اتهام خرید و فروش اموال مسروقه دستگیر
و جهت س��یر مراحل قانون��ی تحویل مقامات
قضايیشد.

آتشسوزی
در پارک جنگلی سرخهحصار

سخنگوی سازمان آتشنشانی از حریق ضایعات
در داخ��ل پارک س��رخه حص��ار در زمینی به
وسعت سه هزار متر خبر داد .کاظم هاشم آبادی
در گفتگو با ایلنا با اعالم این حریق گفت :حریق
ضایع��ات داخل پارک س��رخه حصار در منطقه
جنوب به ش��مال عباس دوران بعد از پمپ گاز
ورودی محل خرید و فروش خودرو باعث ایجاد
دود غلیظی در منطقه شمال شرق تهران گزارش
ش��ده است.او با بیان اینکه خوشبختانه آتش به
درختان پارک س��رایت نکرده است ،اظهار کرد:
ش��ش ایستگاه حریق ،سه تانکر  ٣٠هزار لیتری
آب و لودر به محل اعزام شده است .سخنگوی
آت��ش نش��انی درباره عل��ت این حادث��ه گفت:
ح��دودا ً  ۳۰۰۰مترمربع ضایع��ات داخل پارک
طعمه حریق شد .هاش��مآبادی ادامه داد :علت
آتشسوزي هنوز مشخص نیست .

افقی

  - 1ویران�ی  -از بی�ن ب�ردن  - 2ک�ره
آتش باالی جو زمین  -کوشا  -گوناگون
 - 3کنای�ه از کم اطلاع و بی تجربه -

سخن و کالم  -رایحه  - 4ریختن پول به
حس�اب  -قعر جهنم  -حشره خونخوار
 - 5سنگ آسیا  -مادر بزرگ – اثری از

داستایوسکی نویسنده روسی  - 6ضربه

ب�ا پا  -رنگ  -تنگی نف�س  - 7چین و
ش�کن  -قله زاگرس  -گلزن بارسلونا -
دری�ا  - 8فیلم�ی از محمدرضا اعالمی

 مقاب�ل هم  - 9ش�هر زیارت�ی  -رودس�رحدی  -نیتروژن  -واحد مشت زنی
 - 10ن�گاه  -فن�ا  -م�ردم قرآن�ی

 - 11مناس�بت ش�هادت استاد مطهری

 بازداش�ت  -جدید  - 12سیخ کباب -برگه پر کردنی  -ضرر  - 13با آب کباب
می ش�ود  -ب�ه کار ب�ردن  ،خرج کردن

 پشتیبانی  - 14ویژگی ساختمانی کهدر س�مت جنوب کوچه یا خیابان است

 -ویرگول  -سامع  - 15بازیچه کودکان

 -سد جاجرود

 - 1لق�ب جام�ی  ،ش�اعر بهارس�تان -
به طور کامل  - 2گریستن بر مرده  -فیلمی
از بهرام بیضایی  -نق�اش فالندری تابلوی
پرستش مجوسان  - 3استاندارد اروپایی -
از آنسو یار شکر است !  -وسیله نخ ریسی
 نوعی کاغذ  - 4دلیل  -جمع جایزه  -تیمفوتبال ش�هر قم  - 5چرم ب�راق  -کنایه از
کس�ی که ب�ا «ریا» همه را اغف�ال می کند
 - 6مقابل آفتاب  -عبرت و پند  -مجموعه
باورها و رفتارهای پذیرفته شده در جامعه
 - 7آشکار  -هرچه سنگ است برای چنین
پایی اس�ت  -دان�ش – ویتامی�ن جدولی
 - 8غرش ابر  -نیروها  -ابوالبشر  -موسیقی
سیاهان  - 9حرف دوم التین  -یار دشت -
پیکار  -بی تجربگی  - 10روستا های بزرگ
 مرگ  -نامی دخترانه  - 11حکومت مردمبر مردم  -جوان�ی  - 12عایدی  -فراوان -
ش�هر آذربایجان غربی  - 13اسب آذری -
جد رستم  -باالی زانو  -درنگ  - 14چشم
انداز گس�ترده و روشن  -کشور فالسفه -
جایز  - 15جمعیت  ،افراد  -از کشتی گیران
پر افتخار تیم ملی فرنگی

سارق جواهرات دستگیر شد

امداد

جدول شماره 4897

عمودی

میز خبر

پاسخ جدول شماره 4896

مرگ براثر انفجار کپسول گاز

سرپرست انتظامی شهرس��تان خاش از انفجار
سيلندر گاز مایع در یک منزل مسکونی و جان
باختن دو دختر خردس��ال خبر داد .س��رهنگ
احمد ثمره حس��ینی در گفتگو با میزان،گفت:
در پ��ی اعالم مرکز فوریت های پلیس��ی 110
مبنی بر وقوع یک فقره انفجار س��یلندر گاز در
یکی از روستاهاي سطح حوزه بالفاصله ماموران
در منطقه حادثه حاضر شدند .سرپرست انتظامی
شهرس��تان خاش افزود :در این حادثه به دلیل
عدم رعایت نکات ایمنی ،سیلندر گاز منفجر شده
که به دنبال آن متاسفانه دو دختر خردسال جان
خود را از دست دادند.

