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حوادث

دستگیری فردی که با ادعای تهیه وام ،از شهروندان اخاذی میکرد

پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری شــخصی
خبر داد که در پوشــش یک شــرکت بازرگانی اقدام
بــه کالهبــرداری از متقاضیان دریافت تســهیالت
بانکی کرده اســت .به گزارش گروه اجتماعی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد :در
مورخه  1397/02/02پروندهای به شــکایت تعدادی
از مالباختــگان تحــت عنوان کالهبــرداری ،پس از
دســتگیری متهم پرونــده به نام «پیام .د» توســط
کالنتری  ۱۰۳گاندی به پایگاه ســوم پلیس آگاهی
ارجاع شد.سرهنگ نادربیگی در توضیح شیوه و شگرد
کالهبرداری افزود :در بررســی شــکایت تعدادی از
شــکات و مالباختگان مشخص شد که متهم با تبلیغ
گسترده از طریق انتشار آگهی در جراید کثیراالنتشار
و همچنیــن فضای مجازی مبنی بــر اینکه از طریق
تأسیس شرکتی به نام شــرکت بازرگانی پیام گستر
تیرداد قادر به تهیه تسهیالت بانکی در مبالغ مختلف
با شرایط بسیار مناسب در زمینه اخذ و بازپرداخت به
متقاضیان است ،شکات را ابتدا به دفاتر این شرکت در
دو منطقه میرداماد و جمالزاده دعوت کرده و در ادامه
پس از حصول توافق اولیــه و طرح این ادعا که خود
شــرکت ضمانت و وثیقه الزم را تأمین خواهد کرد،
متقاضیان را تشویق و ترغیب به پرداخت هزینههای
اعالمیاز سوی شــرکت جهت دریافت وامهای مورد

تقاضایشان میکرده و
در ادامــه به بهانههای
مختلف از قبیل انجام
امــورات اداری ،تأمین
تضمینات الزم و غیره
مبالغ مختلفــی را در
مراحل مختلف از آنها
اخــذ کرده و ســپس
بــا دادن وعدههــای
دروغین و کذب ،اقدام
به خرید زمان میکرده
و نهایتــا یکبــاره و
بهصورتناگهانیازمحل
کار خود متواری شده
اســت .یکی از شکات
و مالباختــگان نیز در
توضیح شــکایت خود
به کارآگاهان گفت :از
طریق آگهی روزنامه  ...با آقای «پیام .د» آشــنا شدم؛
جهت دریافت وام  ۹۰میلیــون تومانی اقدام کرده و
مبلغ پنج میلیــون و  ۴۰۰هزار تومان نیز در مراحل
مختلف به شرکت پیام گستر تیرداد پرداخت کردم،
اما پس از گذشت بیش از  ۹ماه ،زمانی که شرکت به
تعهدات خود عمل نکرد درخواست بازگشت پول خود

5

را کردم؛ ابتدا با آقای
«پیــام .د» درگیری
لفظی پیــدا کردم ،اما
در ادامــه وی با چرب
زبانی درخواست زمان
بیشــتری برای انجام
تعهدات شرکت را کرد
تا اینکه پس از گذشت
یک هفته از این ماجرا
اطالع پیــدا کردم که
شرکت اساسا تعطیل
شــده و ایشــان نیز
پاسخگوی تماسهای
تلفنی بنده و سایرین
نبود.
بررسی سوابق شرکت

همزمــان بــا آغــاز
تحقیقــات از متهم ،کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس
آگاهــی تهران بزرگ در بررســی اســناد و مدارک
شرکت بازرگانی پیام گستر تیرداد اطالع پیدا کردند
که متهم پرونده با توجه به ســابقه قبلی ،ابتدا اقدام
به ثبت شــرکت به نام همسر خود کرده است؛ برابر
اساســنام ه ثبت شده ،شــرکت بازرگانی پیام گستر
تیرداد صرفا مجاز بــه فعالیت در زمینه پخش مواد

دو کشته در تیراندازی مشهد

شــیمیایی بوده ،اما «پیام .د» بــدون اخذ هرگونه
مجوز قانونی از بانک مرکزی اقدام به انتشار آگهی در
زمینه تأمین تسهیالت بانکی به متقاضیان در سطح
روزنامههای کثیراالنتشار و همچنین فضای مجازی
کرده است .سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ،رئیس
پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این
خبر عنوان داشــت :با توجه به شناســایی بیش از
 ۲۰مالباخته از زمان آغاز تحقیقات در پایگاه ســوم
پلیــس آگاهی و با توجه به احتمــال افزایش تعداد
فقرات کالهبرداری از سایر شهروندان و مالباختگان،
هماهنگیهــای الزم بــا بازپرس محترم شــعبه ۵
دادسرای ناحیه  ۶تهران جهت انتشار بدون پوشش
تصویر متهم انجام شده اســت؛ لذا از تمامیشکات
و مالباختگانی که موفق به شناســایی تصویر متهم
شــده و یا توسط شــرکت مذکور (شرکت بازرگانی
پیام گســتر تیرداد) مورد کالهبرداری قرار گرفتند
دعوت میشــود جهــت طرح و پیگیری شــکایات
خود به نشــانی پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران
بزرگ در خیابان خرمشــهر – میدان نیلوفر مراجعه
کنند؛ همچنین از شــهروندان محترمیکه از دیگر
اقدامات مجرمانه متهم اطالعاتــی در اختیار دارند
نیز درخواست میشــود تا هرگونه اطالعات خود را
از طریــق شــماره تمــاس  ۲۱۸۶۵۶۴۹در اختیار
کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه
سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

سوءاستفاده سارقین مأمورنما برای سرقت خودروهای نمایشگاه
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دســتگیری دو ســارق مأمورنمایی خبر داد
که با اســتفاده از خودروهای فروشــی اقدام به سرقت
از شــهروندان کرده بودند.به گزارش میزان ،سرهنگ
داوودفــرد ،گفت 26 :اســفندماه با مراجعــ ه یکی از
شهروندان به کالنتری  ۱۳۲نبرد و طرح شکایت مبنی
بر سرقت اموالش توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو
سمند که خودشان را به عنوان مأمورین پلیس معرفی
کرده بودند ،پروندهای با موضوع ســرقت تحت پوشش
مأمور تشکیل و جهت رسیدگی در اختیار اداره پنجم
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفــت .مالباخته در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت:ســاعت چهار عصر روز
 26اســفند ماه در میدان آقانور قصد رفتن به ترمینال
خاوران را داشــتم؛ به عنوان مســافر سوار یک سمند
ســفیدرنگ با دو سرنشین شــدم که در ادام ه مسیر،
آنها خودشــان را مأمور مبارزه بــا موادمخدر معرفی
کردند؛ آنها قصد بازرســی بدنی مرا داشتند که من از
آنها درخواســت کارت شناسایی کردم ،اما آنها اقدام
به ضرب و جرح من کرده و با ســرقت کارت عابربانک

و گرفتــن رمز آن ،مرا در اتوبان امــام رضا پیاده کرده
و به ســرعت متواری شــدند .معاون مبارزه با سرقت
خاص پلیــس آگاهی تهران بــزرگ در ادامه این خبر
گفت :کارآگاهان اداره پنجم با بررســی تراکنش مالی
حســاب مالباخته موفق به شناسایی یکی از مجرمین
سابقه دار و حرفهای در زمینه سرقت به نام "مجید .ر"
( ۴۸ساله) شدند؛ بررســی سوابق مجید نشان داد که
وی از سال  ۱۳۷۰تاکنون بارها به اتهام سرقت دستگیر
و روانه زندان شــده و در حال حاضر نیز در شهرستان
ورامین سکونت دارد .با شناسایی تصویر مجید از سوی
مالباخته ،کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام به
شناسایی مخفیگاه "مجید" در شهرستان ورامین کرده
و در  15اردیبهشتماه موفق به دستگیری وی شدند.
بالفاصله تحقیقات از مجید جهت شناسایی همدست
وی آغاز شد و او نیز که چارهای جز اعتراف نداشت ،یکی
از متهمین تحت تعقیب پلیس آگاهی به نام "میالد .س"
را معرفی کرد .برابر ســوابق "میالد .س" ( ۲۸ســاله)
وی از اراذل و اوبــاش منطقــه قرچک ورامین و مجرم
متواری تحت تعقیب اداره پنجم پلیس آگاهی اســت

صاعقه جان مرد سلماسی را گرفت

رئیــس مرکــز فوریتهــای پزشــکی
شهرســتان ســلماس گفت :یــک مرد
 47ساله در روستای چیچک شهرستان
ســلماس بر اثرصاعقه جان خــود را از
دســت داد .عمار فریــد در گفت و گو با
ایســنا اظهار کرد :هنگام بــارش باران و
رعد و برق شــدید در سطح شهرستان،
این فرد با هویت معلوم درحال کارکردن
در باغ و زمین کشــاورزی خود بوده که
بعلت برخورد صاعقه متاسفانه جان خود

را از دســت داد .رئیس مرکز فوریتهای
پزشکی شهرستان ســلماس با اشاره به
نکات ایمنی حین رعد و برق در فضاهای
باز خاطرنشــان کرد :مردم و کشاورزان
عزیــز اگر در فضــای باز گرفتــار رعدو
برق شــدند ،زانو و پاهای خود را نزدیک
یکدیگر قرار داده و سر خود را خم کنند و
اگر در بیرون از خانه هستند ،زیر درخت
یا نقطه مرتفع پناه نگیرند ،بلکه در محلی
باز و به حالت خمیده باقی بمانند.

که پس از دستگیری گروهی از سارقین در اواخر سال
 ۱۳۹۶که با آنها به شیوه سرقت تحت پوشش مأمور
و با انواع خودروهای ســواری اقدام به سرقت میکرد،
از محل ســکونتش در شهرستان ورامین متواری شده
و مدتی طوالنی را بالمکان بوده اســت .با شناســایی
"میالد .س" به عنوان دیگــر متهم پرونده ،کارآگاهان
اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام به شناســایی مخفیگاه
میالد در شهرستان ورامین – منطقه محمدآباد کرده و
با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش ،سرانجام موفق
به دســتگیری این متهم تحت تعقیب شدند .سرهنگ
داوود فــرد ،در خصوص اســتفاده متهمیــن از انواع
خودروهای ســواری عنوان داشت" :متهم «مجید .ر»
کــه به عنوان کارگر در یک نمایشــگاه فروش خودرو
در شهرســتان ورامین – منطقه زیباشــهر مشغول به
کار بوده ،خودروهای فروشــی را در زمان انجام سرقت
از نمایشــگاه تهیه و پس از سرقت نیز عودت میداده
که در تحقیقات تکمیلی صراحتا به این موضوع اعتراف
کرده است.سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه با
ســرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اشاره

برخورد یک دســتگاه
کامیونــت هیونــدا با
یک دســتگاه کامیون
بنز منجر به فوت یک
نفر شــد.به گــزارش
باشگاه خبرنگاران ،حوالی ساعت  ۲:۲۰صبح شنبه یک دستگاه
کامیونت هیوندای در مسیر غرب به شرق الین کندرو بزرگراه
همت ( خیابان شــهدای کن) در حرکت بوده که به علت عدم
توجه به جلو ناشــی از خســتگی و خواب آلودگی با قسمت
عقــب یک دســتگاه کامیون بنــز که در حاشــیه راه پارک
بــوده برخورد میکند و در اثر شــدت ضربه وارده سرنشــین
کامیونت در محل حادثه فوت کرد.

فوت یک تن در برخورد
کامیونتهیوندا
با کامیون

انفجار مرگبار گاز و تخریب مجتمع چهار طبقه در اهواز

روز جمعه بر اثر نشت و انفجار گاز در
یک مجتمع چهار طبقه مسکونی در

منطقه پردیس اهواز کل ساختمان
ویران شــد .این حادثه تاکنون یک

کشــته و بیش از  ۱۰مصــدوم بر
جای گذاشــته اســت .آواربرداری

برای جستجوی کشته و مصدومین
همچنان ادامه دارد.

سودوکو

شماره2285 :

شماره2286 :

تیرانــدازی در میــدان تلویزیون
مشــهد منجــر به فــوت دو نفر
شــده اســت.معاون دادســتان
خراســانرضوی از تیرانــدازی
در میــدان تلویزیون مشــهد و
کشتهشــدن دو نفــر خبــر داد.
قاضی حسن حیدری در گفتوگو
با تسنیم در مشهدمقدس اظهار

داشــت :تیرانــدازی در میــدان
تلویزیون مشــهد منجر به فوت
دو نفر شده است .معاون دادستان
خراسانرضوی گفت:این دو فرد
داخل پژو  405به گلوله بســته
شدهاند؛ هنوز از انگیزه این اقدام
اطالعی در دســت نیست و باید
مورد بررسی قرار گیرد.

گرگها  27راس گوسفند را دریدند

بخشدار ششتمد از توابع شهرستان
سبزوار گفت :بامداد شنبه چند
قالده گرگ گرســنه با حمله به
دامداری روســتای ســررود این
بخش  27راس گوسفند را دریدند.
مجیــد کریمــیدر گفــت و گو
بــا ایرنا افزود :تعــداد گرگهای
مهاجــم در این حمله مشــخص
نیست .وی ادامه داد :این چندمین
حمله گرگها بــه دامداریهای

بخش ششتمد در دو هفته گذشته
اســت .بخشدار ششــتمد قیمت
هر راس گوســفند را حدود هفت
میلیــون ریال ذکــر و بیان کرد:
دامــداران بــرای جلوگیــری از
چنین خســاراتی دامهای خود را
بیمه کنند .شــهر ششــتمد در
 30کیلومتــری جنوب ســبزوار
در فاصلــه  230کیلومتری غرب
مشهد قرار دارد.

کشف2475کیلوگرمموادمخدردرمرزمیرجاوه

به دســتور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمین گفت:
با توجه به سوابق متهمین در ارتکاب سرقتهای مشابه،
اعتراف صریح آنها به دهها فقره سرقت تحت پوشش
مأمور با اســتفاده از انواع خودروهای سواری در مناطق
مختلف شهر تهران و شــهرری و به منظور شناسایی
دیگر جرائم ارتکابی متهمین و همچنین ســایر شکات
و مالباختگان ،هماهنگی الزم با بازپرس شــعبه هشتم
دادســرای ناحیه  ۳۴تهران جهت انتشار بدون پوشش
تصاویر این دو متهم انجام شده است؛ لذا از کلیه شکات
و مالباختگانی که موفق به شناســایی تصاویر متهمین
شــدند دعوت میشود جهت پیگیری شکایات خود به
نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان
وحدت اسالمیمراجعه کنند.

فرمانــده مرزبانــی سیســتان و
بلوچســتان گفت :مرزداران هنگ
مرزی میرجاوه در شــرق زاهدان
مرکز این اســتان دو تــن و 475
کیلوگرم انــواع مواد مخــدر را از
ســوداگران مرگ کشــف کردند.
به گزارش ایرنا ،سردار سعید کمیلی
اظهــار داشــت :مــرزداران هنگ
مرزی میرجاوه با اشراف اطالعاتی
از قصــد قاچاقچیان بــرای انتقال
محموله بزرگ مواد مخدر به عمق
کشــور آگاه شــدند و بالفاصله با
هوشیاری کامل به اجرای کمین و
تشدید پوشش منطقه پرداختند.
وی افــزود :ســوداگران مرگ که
با توجه به پوشــش دقیق منطقه
توســط مرزداران و پس از ساعاتی
درگیری بــا مامــوران راهی برای
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افقی

  - 1ناگهانی از جایی خارج شدن  -از آثار
ویلیام فالکنر  - 2پول خارجی  -شانه و
دوش  -زمینهای ملکی - 3نخ لطیفی از
جنس پشم آنقوره  -چاشنی ساالد  -دانه
خوشبو  -اندک  - 4تیز هوشی  -انکار
کننده  -متاع  - 5دما ســنج اقتصادی
 غذایی ســنتی  -کندن زمین  - 6ازسورههای طوالنی قرآن  -جدید ترین -
ورزش توان ســنجی  - 7کاله فرنگی
 مرد مســلمان  -به همراه هم  - 8نامدخترانه  -نفس سرزنشگر  - 9خصومت
کننده  -نوک کــوه  -حمله  - 10جمع
جریمه-بهپایانرسانیدن-خزندهگزنده
 - 11واحد پول هر دو کره  -شخصیت و
شان اجتماعی کسی  -بالش  - 12شهر
دادگاه بین المللی  -رستنی  -نخستین
 - 13خاندان  -نقشه انگلیسی  -محل
ورود  -روادید  - 14محل فعالیت کارمند
 عمده  ،همگی  -جنس مدال قهرمانی - 15از صفات شمارشــی  -زمان سنج
ورزشی

عمودی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.
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 - 1تند باد  -شــتابزده  - 2مساوی -
دهکده  -شیوه کار  - 3طراح عملیات
جنگی  -عصر و روزگار  -اســب آذری
 - 4داغ و نشان  -خط باستانی  -مونس
 - 5بوی خوش  -جوهر مخصوص مهر -
عضو راه رونده - 6قدرت و نیرو  -نام دیگر
سوره توحید  -جوی خون  -رود اروپایی
 - 7قلب  -ســخت و زیاد  -سفت شده
 - 8از جنس حجر  -مخفف تاتار  - 9کم
کردن از مبلغ چک یا سفته مدت دار و آن
رابهپولنقدتبدیلکردن-اولینشهیده
در اسالم  -آب شرعی  - 10ناپیدا  -باران
اندک  -مقدار فشار الکتریکی  -پراکنده
و پریشان  - 11پرستار کودک  -تقویمها
 سنت  - 12مرید و پیرو  -بینی  -میوهزرد گرمسیری  - 13آرواره  -لباس حج
 دارای تالطم  - 14ضخیم  -پرده دریپارچهکهنه- 15هافبکآرژانتینیپاریسن ژرمن  -پر ثمر و نفیس
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انتقــال محمولــه خــود به عمق
کشور پیدا نکردند با مخفی کردن
محموله از استان متواری شدند.وی
تصریح کرد :تالش برای شناسایی
و دســتگیری متهمان این پرونده
ادامه دارد.فرمانده مرزبانی سیستان
و بلوچســتان گفت :مرزداران پس
از پایش و بررســی دقیق منطقه
موفق شدند محل اختفای محموله
را شناسایی و عالوه بر توقیف پنج
دســتگاه خودرو ،دو هــزار و 50
کیلوگرم تریــاک 350 ،کیلوگرم
حشیش و  75کیلوگرم هروئین را
به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات
کشف و ضبط کنند.به گزارش ایرنا
سیستان و بلوچستان پیشروترین
اســتان در جهان از لحاظ مبارزه با
مواد خانمان سوز مخدر است.

