بیاحتیاطی در حین رانندگی و برخورد شدید با پایههای پل

س��واری پراید با پایه پل در بزرگراه بسیج موجب مصدومیت چهار
سرنش��ین و محبوس ش��دن راننده سواری ش��د .به گزارش مهر،
رانن��دگان خودروهای عبوری ب��ا دیدن این حادثه سراس��یمه با
س��امانه  ۱۲۵تماس گرفته و درخواست کمک کردند که بالفاصله
آتشنشانان ایستگاه  ۶۰و گروه امداد و نجات  ۱۱با هماهنگی ستاد
فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران ،حدود ساعت یک بامداد به
بزرگراه بس��یج ،زیر پل برادران اسماعیلی روانه شده و به عملیات
امدادرسانی پرداختند .ابراهیم آقائی فرمانده آتشنشانان اعزامی در

اینخصوص گفت :یک دستگاه خودرو سواری پراید با
پنج سرنشین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج
در حال حرکت بود که به علت نامعلومی به ش��دت با
پایههای فلزی پل روگذر خیابان تختی برخورد کرد.
وی اف��زود :بر اثر این حادثه ،راننده س��واری در داخل
خودرو گرفتار و بقیه سرنشینان نیزدچار آسیبدیدگی شدند .وی
تصریح کرد :نیروهای آتشنشانی به سرعت پس از قرار دادن عالئم
هشدار دهنده در اطراف صحنه تصادف و قطع جریان برق خودرو،

aftab.yz@gmail.com

حوادث

اقدام به عملیات رهاس��ازی کردند .آقائی با اش��اره به
اینکه چهار سرنشین خودرو پیش از حضور امدادگران
از داخل این وسیله نقلیه خارج شده بودند ،ادامه داد:
آتش نشانان با احتیاط کامل و درحضور عوامل اورژانس
با به کارگیری تجهیزات هیدرولیکی قسمتی از بدنه
خودرو س��واری را برش دادن��د و راننده خودرو را از داخل اتاقک به
بیرون منتقل کرده و جهت اعزام به بیمارستان تحویل امدادگران
اورژانس دادند.

کشته شدن دختر  20ساله
در پی تیراندازی ماموران
دقایقی پس از تعقیب و گریز ،مأموران مجبور به شلیک چند تیر هوایی شدند ،اما
مجرمان باز هم به دستور ایست پلیس توجهی نمی کنند که در ادامه ،مأموران با
رعایت قانون بهکارگیری اسلحه ،مجبور به تیراندازی به سمت این سارقان میشوند
که در این میان ،سارق زن کشته ،یک نفر مجروح و یکی از آنها نیز فرار کرد
تیراندازی ماموران پلیس آگاهی تهران به خودرو
مش��کوک در میدان المپی��ک باعث مرگ دختر
 ۲۰س��اله و مج��روح ش��دن دو نفر دیگر ش��د.
به گزارش میزان ،صبح دیروز ماموران پلیس آگاهی
در جریان سرقت یک خودرو  ۲۰۶در غرب تهران
قرار میگیرند .بالفاصله کار شناسایی سارقان آغاز
شده و گشت این پلیس در حوالی میدان المپیک
خودرو را شناس��ایی و دستور ایست میدهد ،اما
پس از عملیات تعقیب و گری��ز ،ماموران مجبور
به استفاده از سالح شده که در جریان تیراندازی
ماموران ،یک دختر  ۲۰س��اله کش��ته و دو مرد
مجروح میش��وند .ب��ا حضور نیروه��ای امدادی
و معاینه افراد ،مش��خص ش��د دختر  ۲۰س��اله
به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده

دو زورگیر سابقهدار که با پوشیدن لباس نیروی
بس��یج از پیرمرد کش��اورز در یک جاده خاکی
زورگیری کردند به دام افتادند.
به گزارش میزان ،سردار مجید شجاع فرمانده
انتظام��ی خراس��ان جنوب��ی گف��ت :پیرمردی
با طرح ش��کایتی عنوان کرد ک��ه برای آبیاری
زمینهای کشاورزی به خارج از روستا مراجعه
کردم و بعد از اتمام کار در مس��یر برگش��ت با

است .همچنین دو مرد که از ناحیه پا مجروح شده
بودند به بیمارستان حضرت رسول منتقل شدند.
در ح��ال حاضر تحقیقات مام��وران در این رابطه
آغاز شده است.
توضیحاتپلیس

از سوی دیگر سردار حسین ساجدینیا ،فرمانده
انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با ایسنا ،دراین باره
گفت :حوالی ساعت  4:30بامداد دیروز ،گزارشی از
وقوع یک فقره زورگیری و سرقت به عنف به مرکز
فوریتهای پلیس��ی  110اعالم شد که بالفاصله
مأموران ما در محل حاضر ش��دند.وی ادامه داد:
پ��س از حضور مأموران پلی��س در محل حادثه،
مالباخته مشخصات ظاهری سارقان و خودرویی

زورگیری بسیجی قالبی از پیرمرد کشاورز

یک دس��تگاه موتورس��یکلت مواجه ش��دم که
دو نفر با لباس بسیجی بر آن سوار بودند و طوری
وانمود کردند که باید بایس��تم .س��ردار شجاع
افزود :وقتی موتور س��یکلت متوقف میش��ود
دو فرد به ظاهر نیروی بسیج به پیرمرد کشاورز
مراجع��ه میکنند و قصد بازرس��ی بدنی وی را
داش��تند که در آن لحظه ش��اکی با در آوردن
گوش��ی خود میخواهد از ح��وزه فعالیت این

انهدام بزرگترین
باند قاچاق نقره در کشور

بود با روشهای گوناگون و به دور از چشم
ماموران وارد و در یک منزل مسکونی انبار
شده بود که ردیابی سرنخهای ورود این کاال
نش��ان داد عمده این محصوالت از طریق
هوایی وارد کش��ور شده است .خورشیدی
با بیان این که حداقل قیمت کارشناس��ی
محصوالت قاچاق کش��ف شده از این انبار
بالغ بر  20میلیارد ریال برآورد شده است،
افزود :با توجه به این که اس��تان خراسان
رضوی بزرگترین قطب ساخت مصنوعات
نقره در کشور است و کارگاههای متعددی
در این استان به منظور تولید این مصنوعات
فعالیت داش��تهاند ،فعالیت این باند باعث
تعطیلی بس��یاری از این کارگاهها و بیکار
شدن تعداد قابل توجهی کارگر و استادکار
ماهر در این صنعت شده بود و امید است
با انهدام این باند موجبات بازگشایی مجدد
این کارگاههای صنعتی فراهم شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
جزئیات عملیات ماموران نیروی انتظامی
را که ب��ه انه��دام بزرگترین بان��د قاچاق
مصنوعات نقره در کش��ور انجامید تشریح
کرد .به گزارش تسنیم؛ قاسم خورشیدی
ب��ا اش��اره به کش��ف محمول��ه بزرگی از
مصنوعات نقره قاچاق در ش��هر مشهد که
بالغ بر میلیاردها تومان ارزش ریالی داشته
اس��ت ،اظهار داش��ت :به دنبال سرنخهای
به دست آمده از پروندههای کوچک قاچاق
مصنوعات نقره در استان خراسان رضوی
و با همکاری کمیس��یون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز این استان و پیگیریهای دقیق
و اطالعاتی نیروی انتظامی ،بزرگترین باند
قاچاق مصنوعات نقره در کشور شناسایی
و منهدم ش��د .سخنگوی س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز افزود :پس از ارزیابی س��ر
نخهای اولیه ،نیروی انتظامی ماهها اقدامات
اطالعات��ی انجام داد و س��رانجام
موفق ش��د یک انب��ار مصنوعات
نقره قاچاق را شناسایی و بالغ بر
 400کیلوگ��رم از این مصنوعات
را کش��ف و ضبط کن��د و در این
راس��تا س��ه عامل اصلی قاچاق
مصنوع��ات نق��ره در کش��ور که
بنکداران اصل��ی این محصوالت
بودند شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت :این محموله که از مبدأ
کشور تایلند وارد خاک ایران شده

سودوکو

که با آن متواری ش��دند را اع�لام کرد که بر این
اس��اس یک زن و دو مرد در این س��رقت حضور
داش��تند.فرمانده انتظامی تهران ب��زرگ با بیان
اینکه مش��خصات این سارقان در اختیار مأموران
قرار گرفت ،گفت :دقایقی بعد یکی از گشتیهای
حاضر در منطقه موفق به شناسایی سارقان شده
و به آنان دستور ایست میدهد؛ اما این افراد بدون
توجه به دس��تور پلیس متواری می شوند که در
ای��ن میان ،عملیات تعقیب و گریز میان مأموران
و مجرمان آغ��از می شود.س��اجدینیا ادامه داد:
دقایق��ی پس از تعقیب و گری��ز ،مأموران مجبور
به ش��لیک چند تیر هوایی ش��دند ،اما مجرمان
باز هم به دستور ایست پلیس توجهی نمیکنند که
در ادام��ه ،مأموران ب��ا رعایت قانون به کارگیری

دو نفر در جاده خاکی خلوت و صحت و س��قم
آن خب��ر بگیرد ک��ه دو فرد مامورنما گوش��ی
را از ش��اکی گرفته به او حمله ور میش��وند و
مبل��غ دو میلی��ون ریال به زور از وی س��رقت
میکنند.
وی ادام��ه داد :با ارتکاب ج��رم ،دو مامورنما از
محل متواری میش��وند که پیرم��رد بالفاصله
موضوع را به پاس��گاه حوزه اطالع میدهد و با

دستگیریقاتلورامینی
بعد از  ۱۲سال

فرمانده انتظامی ش��رق استان تهران از دستگیری یک قاتل
بعد از  ۱۲سال از وقوع جرم ،در استانهای غربی کشور خبر
داد.س��ردار عبدالرضا ناظری در گفتگو با مهر ،با بیان این که
یک نزاع خانوادگی در روستای «بوالعرض» در سال  ۸۲سبب
کش��ته شدن یکی از طرفین نزاع ش��د ،اظهار داشت :پس از
ای��ن ماجرا ،برادر مقتول که جوان  ۲۲س��اله ای بود ،در پی
گرفتن انتقام برادر خود برآمده و در سال  ۸۴در میدان امام
حس��ین(ع) ورامین ی��ک جوان حدودا  ۲۲س��اله را به قتل
رس��انده و متواری ش��د .وی اضافه کرد :فرد قاتل که جوانی
مجرد بود ،پس از ارتکاب جنایت به یکی از استان های غربی
کش��ور گریخته و در آن جا ازدواج می کند .فرمانده انتظامی
ش��رق استان تهران اضافه کرد :این جوان قاتل پس از ازدواج
بچه دار هم شده و به زندگی خود ،بدون دادن تاوان قتلی که
صورت داده بود ادامه می دهد ،اما نمی دانست که تحقیقات
پلیسی برای یافتن وی و اجرای حکم قانون پایان پذیر نیست.
وی اف��زود :چندی پیش س��رنخ هایی از حض��ور این قاتل
به همراه همسر و سه فرزندش در یکی از استان های غربی
کشور به دست کارآگاهان ویژه جنایی پلیس رسید و سپس
پ��س از تحقیق��ات دقیقتر ،محل اختفای قاتل پیدا ش��د و
نیروهای انتظامی شرق استان تهران ،با اخذ نیابت قضایی در
عملیاتی پلیسی و حساب شده و قبل از اطالع فرد قاتل ،وی
را دستگیر کرده و تحویل قانون می دهند .ناظری گفت :قاتل
که «ق .ش» نام دارد ،اکنون  ۳۴س��ال داش��ته و  ۱۲سال از
قتلی که مرتکب شده می گذرد ،اما هرگز نتوانست از چنگال
قان��ون بگریزد و ب��ا تکمیل پرونده ،تحوی��ل مراجع قضایی
ش��د .قانون هرگ��ز در مورد افرادی ک��ه بخواهند به هر نحو
نظم عمومی را بر هم زده و ایجاد ناامنی کنند کوتاه نخواهد
آمد و این افراد بدانند ،دیر یا زود توسط پلیس دستگیر شده
و پای میز محاکمه حاضر خواهند شد.

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

شماره2100 :

شماره2101 :

اسلحه ،مجبور به تیراندازی به سمت این سارقان
میش��وند ک��ه در این میان س��ارق زن کش��ته،
یک نفر مجروح و یکی از آنها نیز فرار کرد.وی با بیان
اینکه سارق متواری هم مدتی بعد توسط مأموران
دستگیر شد ،گفت :بررسی سوابق این افراد نشان
داد که هر س��ه نفر سارق و سابقه دار و از اعضای
یک باند؛ س��ابقه س��رقت و زورگیری بوده اند که
مواردی چون آدم ربایی نیز در پرونده آنان وجود
داش��ت .همچنین یکی از این زورگیران ،سابقه
تجاوز بهعنف نیز داش��ته است .فرمانده انتظامی
تهران بزرگ با اشاره به شایعاتی که در این زمینه
وجود دارد ،گفت :درخواست ما از شهروندان این
اس��ت که اخبار را از منابع موث��ق و افراد مرتبط
پیگیری کنند.

طرح مهار مناسب ،دو مامورنما توسط ماموران
انتظامی دستگیر میشوند.سردار شجاع عنوان
ک��رد :دو مته��م  ۴۰و  ۵۵س��اله س��ابقهدار و
غیربوم��ی در بازجوییها ب��ه جرم خود اعتراف
کردند و هدف از این زورگیری را تامین هزینه
مواد مخدر اعالم کردند .گفتنی است با تکمیل
پرون��ده ،دو متهم ب��ا قرار ص��ادره روانه زندان
شدند.
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 ۲۳کیلوگرم هروئین در شاهرود کشف شد

فرمانده انتظامی شاهرود گفت :با تالش ماموران انتظامی و همکاری پلیس کرمان ،محموله
 ۲۳کیلوگرمی هروئین از س�وداگران مرگ در ش�اهرود کش�ف و ضبط شد .سید مجتبی
اشرفی در گفتگو با مهر بیان کرد :عملیات کشف این محموله سنگین مواد مخدر با همکاری
پلیس کرمان در حالی صورت پذیرفت که این محموله جاس�ازی شده در یک خودرو ۴۰۵
قصد تردد از مسیر رودبار کرمان به استان سمنان را داشت.

مکث

پدرکشیناخواستهباشلیکگلوله

پس��ر جوان هنگام بررس��ی
اس��لحه ش��کاری ،ناخواسته
پدرش را با شلیک یک گلوله
ب��ه قت��ل رس��اند.به گزارش
میزان ،س��اعت  ۱۷:۳۰عصر
یکش��نبه فوت مشکوک به
کالنت��ری  ۱۲۴یوس��ف آباد
اعالم ش��د.با حضور مأموران
در محل و انجام تحقیقات اولیه مش��خص شد
ف��ردی حدودا  ۵۰س��اله بر اث��ر اصابت گلوله
س��اچمهای شلیک ش��ده از یک تفنگ بادی و
اصابت آن به قس��مت حس��اس سر فوت کرده
است .کارآگاهان با حضور در محل به تحقیق از
پس��ر متوفی که در زمان وقوع حادثه به همراه
پدرش تنها در خانه حضور داش��ت ،پرداختند.
پس��ر متوفی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
قصد رفتن به مس��افرت را داشتیم؛ پدرم از من
خواس��ت تا اس��لحه [ بادی]را برای��ش بیاورم
تا آن��را امتحان کنیم .من یک س��اچمه داخل
تفنگ بادی گذاش��تم و آنرا ب��ه پدرم دادم ،اما
اس��لحه ش��لیک نکرد؛ پدرم از من درخواست
پیچ گوشتی کرد تا گیر اسلحه را برطرف کند که
ناگهان تفنگ ش��لیک شد و گلوله به سر پدرم
برخورد کرد .بالفاصله پدرم را تنفس مصنوعی
و ماساژ قلبی دادم و [ همزمان]موضوع را تلفنی
با عمویم در میان گذاش��تم؛ زمانیکه اورژانس

سقوط سنگ بزرگ در جاده هراز

سنگ بزرگی که در کیلومتر
 70جاده هراز س��قوط کرده
بود با تالش نیروهای راهداری
ج��ا به جا ش��د .ب��ه گزارش
می��زان ،رضا مقدم بخش��دار
الریجان از توابع شهرس��تان
آم��ل گفت :س��نگی که بعد
از پمپ بنزین وان��ا در جاده
هراز س��قوط کرده و باعث بس��ته شدن مقطعی
جاده ش��ده بود ،با تالش نیروهای اداره راهداری و

افقی
  - 1مهم ترین شاخصه فرهنگ و هویت
مل�ی ما  -فتن�ه انگی�زی  - 2اب�زار روز
مبادا  -پوس�ت یا چرم خام  -ممارس�ت
 - 3ازعناصر شیمیایی  -نوعی یقه  -گلر
استقالل تهران - 4جلو  -اصال  -خسیس
پس نمی دهد – مخفف هستم  - 5اسب
آذری  -روش و رفتار  -واضح  - 6دسته -
واحسرتا – از سم داران  - 7جمع ذخیره
 س�نگینی که بر جس�م ف�رود می آید جمع ناسک  ،پرهیزگاران  - 8نخست– پشم شتر  -سوره غار  -محلی درمکه
 - 9گیاهی با میوه تلخ  -شهری در گیالن
 کارش سفید کردن ظروف مسی است - 10قع�ر -زبان باس�تانی مردم ایتالیا -
وسیله بنایی  - 11آدم بدبخت  -باز دارنده
 کالم تنف�ر  - 12آس�یب  -تکرار حرف شاهزاده  -بهشت  - 13کنایه از راحتطلب  -نش�اط  -هم صدا  - 14زیانکاری
 وقت چیزی یا کاری  -شیرینی فروش - 15قوم سفید پوس�ت باستانی ساکن
بین النهرین  -چهار جهت اصلی.

 - 1عمل نکردن  ،چنان که به قولی  -بچه
بازیگ�وش  - 2ابتدا و ش�روع  -بیماری
ج�ذام  -آن ط�رف  - 3دو رگه  -پیمانه
مایعات-بزرگواریها- 4جدیدانگلیسی
 محرمان�ه  -ورزش گ�وی و چ�وگان -پرنده آش سرد کن  - 5کشوراقیانوسیه
ب�ا مرکزیت " یارن "  -ملیت اینش�تین
- 6حرفندا-نوزادگوسفند-چوبدستی
پلیس  - 7شجاعت  -از اسیدها معروف
به جوهر مورچه  -درد  - 8زن گندمگون
 نصف دشمن – هرگز نه عرب  -شهریدر کرمانشاه  - 9به طور ناگهانی  -کشور
مسلمان شمال آفریقا  -آفرین و احسنت
 - 10فرزند نتیجه  -اسباب منزل  -عید
ویتنامی ها  - 11از پرندگانی که نمی تواند
پ�رواز کند  -کش�ور پاری�س  - 12نیزه
 کالم هش�دار  -حرص و عالقۀ ش�دیدبه چیزی  -ق�رار گاه  - 13هدف متعالی
 نام زنانه  -س�مت  - 14آهنگ  -فریاد -اقسام  - 15نوعی برادر  -غیر كارآمد.

به محل رس��ید ،آنها عنوان
کردن��د که پدرم ف��وت کرده
است.بررس��ی صحت اظهارات
پس��ر متوف��ی در دس��تورکار
کارآگاه��ان ق��رار گرف��ت و
کارآگاهان ب��ا توجه به نظریه
تیم بررس��ی صحنه اطمینان
پیدا کردند که ش��لیک گلوله
نمیتوانسته توس��ط شخص متوفی انجام شده
باش��د لذا بار دیگ��ر تحقیقات از پس��ر متوفی
در خصوص نحوه ش��لیک گلوله و مرگ پدرش
در دس��تورکار کارآگاهان قرار گرفت .سرانجام
پسر متوفی در اظهاراتی جدید عنوان داشت :من
و پ��درم در اتاق مش��غول صحبت کردن بودیم
که پدرم از من خواس��ت ت��ا [ قبل از رفتن به
مسافرت]تفنگ بادی را برایش بیاویم؛ پدرم در
حال کار کردن با گوشی [ تلفن همراهش]بود
که من یک س��اچمه در داخل تفنگ گذاشتم؛
زمانیکه به قصد بس��تن ،لوله تفنگ را به سمت
باال کش��یدم ناگهان تیر ش��لیک ش��د و به سر
پدرم برخورد کرد؛ به س��رعت باالی س��ر پدرم
رفت��م و دیدم که به س��ختی نفس میکش��د.
ب��ه عمویم زنگ زدم و از او خواس��تم خودش
را س��ریع به خان ه ما برساند؛ بعد از چند دقیقه
نیز اورژانس به محل رس��ید ،اما متأسفانه پدرم
فوت کرده بود.

امداد
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حم��ل و نقل ج��ادهای الریجان
از س��طح این جاده برداشته شد.
مقدم با بیان اینکه در زمان سقوط
این س��نگ بس��یار ب��زرگ هیچ
خودرویی درمس��یر عبور نبوده و
به فردی هم آسیبی نرسیده ،افزود:
بارش باران در روزهای گذشته در
بخش الریجان باعث سست شدن
س��نگهای معلق و ریزش آنها بصورت مقطعی
در مسیر جاده هراز شده است.

