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غرق شدن کشتی دنا در کيش

کش��تي دنا به دليل سهلانگاري خدمه آن در اسکله بندر تجاري
کيش غرق ش��د .به گزارش ايسنا ،کشتي مس��افربري دنا که در
اسکله  16بندر تجاري کيش پهلوگرفته بود به دليل سهلانگاري
خدمه کش��تي و بازماندن دريچه مجاور اگزوز سمت چپ و شدت
آبگرفتگي غرق ش��د .مديرعامل شرکت توسعه و مديريت بنادر
و فرودگاههاي کي��ش در اين خصوص گفت :پسازاين که خدمه
کش��تي تجاري دنا ،متوجه عدم تعادل اين کش��تي و ورود آب در
قس��مت خن و فضاي داخلي کشتي ش��دند به مسئوالن بندرگاه

اطالع دادند .موسوي افزود :باوجوداينکه ما بهسرعت
در محل حاضر شديم و براي خارج کردن آب از کشتي
تالش فراواني ش��د ،شدت آبگرفتگي بهاندازهاي بود
که درنهايت کشتي کام ً
ال در آب فرورفت .وي با اشاره
ب��ه اينکه در اين حادثه هيچيک از  8خدمه حاضر در
کشتي آسيب نديدند ،بيان کرد :پس از بررسي تيم غواصي مشخص
شد که دريچه مجاور اگزوز سمت چپ به دليل بيتوجهي خدمه
کشتي بازمانده و در طول شب آب بهشدت وارد کشتي شده است.

حوادث

البته خوش��بختانه به دليل اينکه بدنه کشتي بسيار
س��الم بوده و هيچگونه پارگي و يا شکس��تگي وجود
نداشته است ميتوان بهسرعت مشکل را برطرف کرده
و کشتي را دوباره بر سطح آب غوطهور کرد .مديرعامل
شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاههاي کيش
تصريح کرد :در حال حاضر دو تيم غواصي بررسيهاي الزم را انجام
داده و تالش ميکنند تا با اس��تقرار پمپهاي قوي آب را از درون
کشتي تخليه کنند تا دوباره کشتي بر سطح آب غوطهور شود.

قاتل دالرفروش خيابان فردوسي
در قزوين دستگير شد
در حالیکه تصور میکردم راننده پرايد مجبور به توقف خواهد شد اما ناگهان
او با اسلحه دوم خود چند گلوله ديگر به من شليک کرد؛ ديگر توان مقاومت
نداشتم و تنها در آخرين حرکت توانستم فرمان پرايد را به صورت کامل به
سمت راست بچرخانم که پس از آن خودرو با صدا و تکان شديدی متوقف شد
عامل جنايت خيابان فردوسي که با شليک چندين
گوله اقدام به کشتن مرد دالر فروش کرده بود ،در
مخفيگاهش در شهر محمديه قزوين دستگير شد.
به گزارش مهر ،شش��م فروردينماه امس��ال و از
طريق مرکز فوريتهاي پليسي به کالنتري ۱۲۹
جامي اعالم ش��د که راننده يک دس��تگاه خودرو
پرايد ،پس از ايجاد يک تصادف زنجيرهاي با چند
خودرو پارک شده در خيابان خارک و در حاليکه
مأم��وران راهور و ش��هروندان پي��ش از آن فردي
مج��روح را از داخل خ��ودرو پرايدش خارج کرده
بودند ،با تهديد اسلحه از محل متواري شده است.
مأموران کالنتري  ۱۲۹جامي در تحقيقات اوليه از
فرد مجروح به نام «عليرضا .ص» (متولد )۱۳۴۲
که از ناحيه شکم و سينه مورد اصابت پنج گلوله
ق��رار گرفته بود اطالع پيدا کردند که فرد متواري
به شيوه مسلحانه قصد سرقت وجوهات نقد همراه
اين ش��خص را داشته اس��ت که طي درگيري در
داخل خودرو ،راننده پرايد اقدام به ش��ليک چند
گلوله و مجروح نمودن او نموده اس��ت .با تشکيل
پرونده مقدماتي با موضوع «س��رقت مسلحانه» و
به دس��تور بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه ۳۴
ته��ران ،پرونده در اختيار اداره يکم پليس آگاهي
تهران بزرگ قرار گرفت .برابر تحقيقات ميداني از
شاهدان صحنه تصادف در خيابان خارک ،همان
روز يک دس��تگاه خودرو پرايد به شماره انتظامي
ايران  ۶۸با دو سرنشين ،پس از انحراف از خيابان

با چندي��ن خودرو پارک ش��ده در محل تصادف
زنجيرهاي ميکند که گش��ت راهور با مش��اهده
صحنه اقدام به تعقيب خودرو مذکور کرده و نهايتاً
خودرو پرايد مذکور طي يک تصادف شديد با يک
دستگاه خودرو پرايد پارک شده در حاشيه خيابان
متوقف ميش��ود؛ برابر اظهارات ش��اهدان ،راننده
پرايد (مردي حدودا ً  ۴۵ساله ،قد بلند ،قوي هيکل
و با موهاي س��فيد) پس از پياده ش��دن از خودرو
پراي��د و در حاليکه يک قبضه اس��لحه کمري در
دست داشته اقدام به تهديد شهروندان ميکند که
مأموران راهور با مش��اهده فرد مسلح ،در مرحله
نخست اقدام به خلع سالح و گرفتن اسلحه کمري
از اين ش��خص ميکنند .برابر مشاهدات شاهدان
صحنه ،راننده پرايد پس از خلع س�لاح ش��دن از
سوي مأموران راهور ،با تيغ کاتر تهديد به خودزني
و زدن شاهرگ گردنش ميکند که مأموران سعي
در آرام کردن او ميکنند؛ همزمان ساير شهروندان
حاضر در محل با مش��اهده ف��ردي مجروح روي
صندل��ي سرنش��ين خ��ودرو که به ش��دت دچار
خونريزي از ناحيه ش��کم و سينه شده بود ،اقدام
به خارج کردن اين ش��خص از داخل پرايد کرده
و موضوع را به مأموران راهور اطالع ميدهند؛ در
همين زمان ،راننده پرايد که با تهديد به خودکشي
مانع از نزديک ش��دن مأموران به خود ش��ده بود
اقدام به بيرون آوردن اسلحه کمري ديگري از زير
صندلي پرايد کرده و نهايتاً با تهديد به ش��ليک،

باند توليد زعفران تقلبی منهدم شد

با تالش و هوشياري پليس شهرستان تربت حيدريه باند تهيه و توزيع
زعفرانهاي تقلبي متالشي شد .به گزارش ميزان ،سرهنگ اکبر آقابيگي
فرمانده انتظامي شهرستان تربت حيدريه گفت :با کسب خبري مبني
بر تهيه زعفرانهاي تقلبي در شهر تربت حيدريه و توزيع آنها در مشهد
و ديگر ش��هرهاي استان توسط افراد س��ودجو ،موضوع در دستور کار
تيمي از پليس آگاهي ق��رار گرفت .وي افزود :تحقيقات در اين رابطه
ادامه داشت تا اينکه ماموران ايستگاه
بازرسي شهيد شيردل کامه هنگام
کنترل خودروهاي عبوري در محور
ترب��ت حيدري��ه – مش��هد به يک
دستگاه س��واري «ام.وي.ام» سفيد
رنگ با دو نفر سرنشين مشکوک و
در بازرسي از آن  ۲۴کيلوگرم زعفران کشف که در نمونه برداري ،تقلبي
بودن آنها تاييد ش��د .سرهنگ آقابيگي تصريح کرد :متهمان  ۳۲ساله
و  ۲۸س��اله به نامهاي رضا و حسين در بازجوييهاي به عمل آمده به
تقلبي بودن زعفرانها اعتراف و عنوان داشتند زعفرانها را با همدستي
جواني  ۳۷ساله به نام ابراهيم تهيه کردهاند .فرمانده انتظامي شهرستان
تربت حيدريه با اش��اره به دستگيري ديگر عضو اين باند خاطر نشان
کرد :متهمان پس از تش��کيل پرونده براي س��ير مراحل قانوني روانه
دادسرا شدند.

کشف 18قطعه عتيقه دوره ايلخانی

فرمانده انتظامي مازندران از شناس��ايي و دس��تگيري سه قاچاقچي
عتيقه و کش��ف بيش از  18قطعه سکه طال مربوط به دوره ايلخاني
در شهرس��تان "محمودآباد" خبر داد .به گزارش ميزان ،سردار سيد
محم��ود ميرفيضي گفت :در پي شناس��ايي باند س��ه نفره خريد و
فروش اش��ياي تاريخي و عتيقه در شهرس��تان محمودآباد ،موضوع
در دستور کار ماموران قرار گرفت .فرمانده انتظامي استان مازندران،
اف��زود :در اجراي اي��ن مأموريت،
مام��وران پليس آگاهي محمودآباد
با انجام تحقيقات پليسي موفق به
شناس��ايي اعضاي اين باند شدند.
سردار ميرفيضي خاطر نشان کرد:
با هماهنگي قضايي تمامي اعضاي
اين باند در عملياتي ضربتي دس��تگير و در بازرسي از محل اختفاي
آنه��ا  ۱۷عدد س��که و يک عدد آويز طال متعلق ب��ه دوره ايلخانيان
کش��ف شد .فرمانده انتظامي مازندران ،اظهار داشت :متهمان که در
حفاريهاي غيرمجاز به اين مقدار اشيا عتيقه دست يافته بودند ،پس
از تش��کيل پرونده به مرجع قضايي معرفي ش��دند .به گفته فرمانده
انتظام��ي مازندران ،برابر اعالم کارشناس��ان ميراث فرهنگي ،ارزش
ريالي اشياي عتيقه مکش��وفه بيش از  ۱۰ميليارد ریال برآورد شده
است.

آب رودخانه ،مرد نيمه جان را به کهريزک کشاند

مسئول آتش نش��اني شهرداري کهريزک گفت:
آب رودخان��ه ،م��رد نيمه جان را ب��ه کهريزک
کش��اند .به گزارش مه��ر؛ وحيد فروغي گفت :با
اطالعرساني از سوي ش��هروندان خبر مشاهده
ش��دن يک جسد به مرکز آتش نشاني کهريزک
مخابره ش��د .وي افزود :ب��ه محض اطالع از اين
حادثه ،نيروهاي ايستگاه شماره يک آتش نشاني

سودوکو

با پرايد خود از محل متواري ميشود .کارآگاهان
پليس آگاهي با مراجعه به بيمارستان امام خميني
به تحقيق از مرد دالرفروش��ي پرداختند که بنا بر
نظريه تيم پزشکي مورد اصابت پنج گلوله از ناحيه
شکم و سينه قرار گرفته بود؛ وي قبل از انتقال به
اتاق عم��ل در اظهاراتش به کارآگاهان گفت" :به
صورت س��رپايي و در محدوده ميدان فردوسي و
چهارراه اس��تانبول اقدام به خريد و فروش دالر و
ارز ميکنم .روز حادثه در حاشيه خيابان فردوسي
ايستاده بودم که يک دستگاه پرايد در مقابل من
توقف کرد و راننده آن ضمن معرفي خود به عنوان
مأمور پليس و در حاليکه بيسيم و دستبند همراه
داش��ت از من خواس��ت تا سوار ماش��ين او شوم؛
پس از س��وار ش��دن به ماش��ين ،راننده شروع به
حرک��ت کرد و همزمان از من خواس��ت تا دالر و
ارزهاي خود را جهت بررسي در اختيارش بگذارم؛
من که به اين ش��يوه تحقيق و درخواست راننده
پرايد مشکوک شده بودم ،از وي درخواست کارت
شناس��ايي کردم اما ناگهان او اسلحه کمري را از
زير لباسش خارج و شروع به تهديد من کرد؛ ديگر
اطمين��ان پيدا کرده بودم که اين ش��خص مأمور
نيس��ت و قصد سرقت وجوهات نقد و پولهايم را
دارد؛ با او درگير شدم که ناگهان گلوله اول شليک
شد و به من برخورد کرد؛ خودم را به روي دستي
که اس��لحه س��ارق در آن ب��ود انداختم و همين
موضوع باعث ش��د تا اسلحه از دست سارق خارج

کهري��زک بالفاصل��ه در محل حادث��ه واقع در
رودخانهاي در محدوده محله «چهارباغ» حاضر
شدند .مسئول آتش نشاني شهرداري کهريزک
اضافه کرد :آتش نش��انان پس از حضور در محل
مش��اهده کردند يک فرد ميانس��ال در حاشيه
رودخان��ه افتاده اس��ت ،نيروهاي آتش نش��اني
کهريزک پس از انجام اقدامات الزم جهت خارج

کردن جسد از داخل رودخانه متوجه شدند که
ف��رد مورد نظ��ر هنوز زنده ب��وده و بنا به داليل
نامعلومي داخل رودخانه افتاده است .وي گفت:
اين ف��رد بيجان بوده و تا حدودي هوش��ياري
خود را از دست داده بود .فروغي گفت :نيروهاي
اورژان��س که همزمان با نيروهاي آتش نش��اني
در محل حادثه حضور داش��تند ،فرد نيمه جان
را تحوي��ل گرفته و براي انج��ام امور درماني به
بيمارستان انتقال دادند.

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

شماره2079 :

شماره2080 :

ش��ده و زير صندلي بيفت��د .درگيري ما در حالي
ادامه داشت که ماشين همچنان حرکت ميکرد؛
در حاليک��ه تصور ميکردم رانن��ده پرايد مجبور
به توقف خواهد ش��د اما ناگهان او با اس��لحه دوم
خود چند گلوله ديگر به من ش��ليک کرد؛ ديگر
توان مقاومت نداش��تم و تنه��ا در آخرين حرکت
توانستم فرمان پرايد را به صورت کامل به سمت
راس��ت بچرخانم که پس از آن خ��ودرو با صدا و
تکان شديدي متوقف ش��د " .مرد دالر فروش به
علت شدت جراحات وارده و اصابت گلوله به نقاط
حساس سينه و ش��کم ،با وجود انجام اقدامات و
مراقبتهاي پزش��کي فوت کرد؛ پرونده با صدور
عدم صالحيت از ش��عبه اول بازپرس��ي دادسراي
ناحيه  ۳۴تهران به دادس��راي ام��ور جنايي (۲۷
تهران) ارسال ميش��ود .با تشکيل پرونده سرقت
مس��لحانه منجر به جنايت و به دس��تور بازپرس
شعبه هشتم دادس��راي ناحيه  ۲۷تهران ،پرونده
جهت رس��يدگي در اختي��ار اداره دهم ويژه قتل
پليس آگاه��ي تهران ب��زرگ قرار گرف��ت .برابر
اطالعات پرون��ده ،کارآگاهان اداره دهم ويژه قتل
پليس آگاهي اطالع پيدا کردند که دو فقره سرقت
مسلحانه مشابه ديگر نيز در اواخر سال  ۹۵و دقيقاً
به همين شيوه و شگرد توسط راننده يک خودرو
پرايد انجام ش��ده؛ همچنين برابر تحقيقات انجام
شده مشخص شد که شماره بدست آمده از پرايد
متواري ش��ده از خيابان خارک نيز متعلق به يک
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عقرب جان کودک خرم آبادي را گرفت

بخش�دار معم�والن پلدختر گفت :کودک هفت س�الهاي بر اثر عقرب گزيدگ�ي در يکي از
روستاهاي بخش معموالن پلدختر جان خود را از دست داد .عباس محمودي در گفتوگو با
ايرنا افزود :رضا باقرنژاد کودک هفت ساله فرزند عيسي در روستاي سرنجه زيودار از توابع
شهرستان پلدختر دچار عقرب گزيدگي شد .اين کودک پس از آن به بيمارستان منتقل شد
اما متأسفانه جان خود را از دست داد.

خانواده
دس��تگاه سواري ديگري است که پالک آن داراي
سابقه سرقت اس��ت .در چنين شرايطي ،اقدامات
وي��ژه و تخصصي در دس��تور کار کارآگاهان قرار
گرفت و س��رانجام کارآگاهان موفق به شناسايي
راننده پرايد به نام «حميدرضا .د» (متولد )۱۳۶۰
شدند؛ با رؤيت تصوير اين شخص به دو دالرفروشي
که به همين شيوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته
بودند و همچنين شاهدان صحنه جنايت ،همگي
آنها به صورت کامل و دقيق موفق به شناسايي اين
فرد به عنوان سارق مأمورنما شدند .کارآگاهان با
اطمينان از انجام تمامي اين سرقتها و همچنين
ارتکاب جنايت توس��ط «حميدرضا .د» به محل
سکونتش در شهرستان البرز رفته و در تحقيقات
نامحس��وس پليس��ي اطالع پيدا کردن��د که او از
محل سکونتش در شهر کرج متواري شده است.
در ادامه اقدامات ويژه پليس��ي ،سرانجام مخفيگاه
«حميد رضا .د» در شهرس��تان قزوين – شهرك
محمديه شناس��ايي و کارآگاهان اداره دهم با اخذ
نياب��ت قضاي��ي  ۲۷خرداد به ش��هرك محمديه
اعزام شدند .با ورود کارآگاهان به داخل مخفيگاه
«حميدرض��ا .د» ،وي قص��د بهکارگيري س�لاح
خود را داش��ت اما قب��ل از هرگونه اقدامي در اين
خصوص ،کارآگاهان مانع از رسيدن وي به اسلحه
شده؛ با اين وجود متهم با استفاده از قدرت بدني
باالي خود قصد درگيري با کارآگاهان و اس��تفاده
از س�لاح سرد را داشت که نهايتاً مهار و دستگير
ميش��ود؛ در بازرسي از مخفيگاه «حميدرضا .د»
نيز يک قبضه اس��لحه کمري ،ش��وکر ،گاز اشک
آور و همچني��ن تعداد زي��ادي پالکهاي خودرو
کش��ف ميش��ود .متهم در همان تحقيقات اوليه
عنوان داش��ت که پس از اط�لاع از موضوع مرگ
مرد دالر ف��روش از طريق اخبار حوادث ،از محل
سکونتش در شهرستان البرز به شهرستان قزوين
– شهرك محمديه متواري شده و اطمينان داشته
ک��ه به هيچ عنوان پليس موفق به دس��تگيري او
نخواهد ش��د .س��رهنگ کارآگاه حمي��د مکرم،
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ ،ب��ا اعالم اين خبر گف��ت :متهم در همان
تحقيق��ات اوليه صراحتاً به ارتکاب جنايت و قتل
مرد دالرفروش و همچنين انجام دو فقره س��رقت
مشابه در پوش��ش مأمور پليس از دو دالرفروش
ديگر اعتراف کرد.

جدول شماره 4921
افقی
  - 1کلکسیون  -سومین کشور بزرگ
آس�یایی  - 2دارای منفعت  -سایرین
 - 3مخفف آتش  -به مقصد رس�یده
 نطق کننده  -صدای گاو  - 4هنگام گلی خوش�بو  -عالمت جمع  -چیز - 5آگاه ب�اش  -ش�هری روی آب -
اندیش�ه  - 6بداقبال�ی  -گربه س�انی
س�نگین وزن  -دریاچ�ه س�وئیس
 - 7خوردنی متعجب!  -فاقد تازگی و
جذابیت  -بله روسی  - 8برکت سفره
 مح�ل دریافت مدال  -س�وا  -گروهورزشی  - 9بزرگ  -مراسم بزرگداشت
 ماش�ین پنبه پاک کن�ی  - 10گواه -بیهوده  -نگارگر ایرانی از مردم اصفهان
 - 11جدایی و تفاوت  -ساز سیمی که
 46سیم دارد  -س�رقت  - 12سلطان
جن�گل  -دری�ا  -بیم�اری اغنی�ا -
از روی قص�د  - 13صاب�ون خیاطی -
نشان مخصوص  -حالل شرعی  -منقار
کوتاه - 14نام قدیم تنکابن  -قوه  ،باتری
 - 15مخزن آب خودرو  -مانور

عمودی
 - 1از اح�کام خمس�ه در اسلام  -ناچی�ز
 - 2بجوش آمدن  -پرس�تو ها  - 3سلیقه
 ش�هر عبا  -س�گ بیمار  -عملی گردید - 4دریاچه ترکیه  -پسوند آلودگی  -دستی
 بزرگی  - 5پاس�بان و مامور اجرای دیوان نام دخترانه  -دریاچ�ه ای میان تانزانیا وموزامبیک- 6رودافغانستان-پسوندمکان
 جوانمردی  - 7ظرف رختشویی  -کیسهکاه و جو چه�ار پایان  -آینه مقعر  - 8بچه
می کشد  -مفصل ساچمه ای فرمان خودرو
 در حال وزیدن  -ترمز چهار پا  - 9صندلیسوارکار  -نوعی زمرد  -عدد و شماره  - 10با
خبر و مطلع  -جوانمرد  -جست و خیز کردن
 - 11کاغ�ذ  -لقبی در هندوس�تان  -اندازه
 - 12قسمتی از پا  -نام زنانه  -شهر بادگیرها
 بردب�اری  - 13هزار کیلو  -غذای ش�ب -تالش و مبارزه برای ادامه زندگی ،فعالیت یا
رقابت  -دوش و کتف  - 14سال مسیحی -
درنده خویی - 15نوشته ای که هنرپیشه ها
از روی آن نقش خود را می خوانند  -وسیله
نقلیه ای برای کشیدن وسیله ای دیگر

شماره۴۹21

پاسخ جدول شماره 4920

تو در حد من نيستی!

 ۱۲سال پيش ازدواج کردم همسرم در يک
خان��واده پ��ر از تنش بزرگ ش��ده بود ،آنها
مادرشان را در بچگي از دست داده بودند و
زير دست نامادري بزرگ شدهاند .به گزارش
مي��زان ،پدرش مردي خش��ن و س��ختگير
ب��ود و فرزندانش را از هم��ه لحاظ محدود
ک��رده از طرفي غالم حلق��ه بهگوش زنش
محس��وب ميشدند .زهرا  ۱۶سالش بود که
به خاطر رهايي از فش��ارهاي پدر و نامادري
با م��ن ازدواج ک��رد .دو س��ال اول زندگي
رابطهمان با ه��م خيلي خوب بود .بنده آدم
درونگرايي هس��تم و به ندرت احساساتم را
بروز ميدهم و همين مسئله باعث ناراحتي
و رنجش همس��رم ميش��د و گاهي به رويم
م��يآورد .از طرفي خواه��ر خانم بنده که از
همسرم چند س��ال بزرگتر است با نامادري
سر س��ازش نداشته و براي هميشه از منزل
پدر رانده ش��ده و چهار س��ال اس��ت که با
م��ا زندگي ميکند و همس��رم خ��ودش را
وق��ف خواهرش کرده اس��ت .گاه رفتارهاي
مش��کوک از همسرم مشاهده ميکردم ولي
به سادگي از کنارش ميگذشتم و بد به دلم
راه نم��يدادم .ول��ي بعد از مدت��ي کم کم
سوء ظن تبديل به يقين شد و باعث شد هميشه
در صدد تعقيب و چک کردن همسرم باشم.
دائم ميديدم از يک ش��ماره ناش��ناس پيام
بينش��ان رد و ب��دل ميش��ود و متن اکثر
پيامها رنگ و بوي عاش��قانه داشت .کم کم
فهميدم همس��رم متأس��فانه به من خيانت
ميکند .وقتي نشستم خيلي منطقي علت را
بپرس��م! جوابش اين بود که تو به سرت زده
و داري تهم��ت ميزني ،گير دادنهاي وقت
و بيوقت باعث شد که همسرم کام ً
ال به من
و نيازهاي��م بيتوجه ش��ود و فقط همخانه
باش��يم .به تازگي حرف ديگري ميزند و به
من ميگويد :تو اص ً
ال در حد من نيستي! من
از مردهاي سنتي و بيحال خوشم نميآيد.
همسرم االن پايش را تو يک کفش کرده که
بيا توافقي از هم طالق بگيريم و هرکداممان
دنبال بخت خودش برود.

