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حوادث

حمله با تبر به خودرو حامل کودک چهار ماهه در اتوبان بعثت

بعدازظهر  20اردیبهشــت ماه جاری وقوع یک فقره
درگیــری در بزرگراه بعثت به پلیس اعالم شــد که
دقایقی بعد مأمــوران انتظامیبه محل حادثه اعزام
شــدند.به گزارش تســنیم ،پس از حضور پلیس در
محل اعــام خبر ،مرد جوانی بــه مأموران مراجعه
کرد و در اظهاراتش به پلیس گفت :همراه با همسر،
کودک چهارماهه ،مادرم و مادرزنم ســوار بر خودرو
تیبــا بودیم و من راننده بــودم ،در حال حرکت در
بزرگراه بودم که راننده یک خــودرو مزدا دوکابین
از پشت ســر به من چراغ داد و میخواست سبقت
بگیرد اما مســیر مقابل ترافیک بــود ،مدتی از این
قضیه نگذشــت که این راننده از من سبقت گرفت
اما همزمان حین ســبقت گرفتــن کامیونی نیز از
کنار خودرویم رد شــد و من برای اینکه با کامیون
تصادف نکنم به سمت راست بزرگراه منحرف شدم
و توقــف کردم .وی ادامــه داد :زمانیکه راننده مزدا
قصد ســبقت داشــت ،به نحوه رانندگی او اعتراض
کردم و از او خواســتم که در حاشیه بزرگراه توقف
کند اما وی به من فحاشــی ناموسی کرد و جلوتر از

خودرو من ،متوقف شــد ،همســر من در این حین
بــا تلفنهمراهش اقدام به فیلمبرداری از پالک این
راننده کرد تــا موضوع را به پلیس گزارش کنیم اما
ناگهــان راننده مزدا در حالیکه تبر دســتش بود از
خودرو پیاده ،به ســمت خودرو من حملهور شــد و

گیرکردنکمپرسی
به پل عابر پیاده

در ابتدای جاده خاوران تهران به سمت
شرق یک دســتگاه کامیون کمپرسی
به دلیل بــی احتیاطی و باال رفتن لگن
کمپرسی ،به زیر پل عابر پیاده گیر کرد
که با تالش آتش نشانان آزاد شد.

دو کشته و یک مصدوم در ریزش آوار

بر اثــر گودبرداری یک ســاختمان و ریزش آوار در
خیابــان اهــراب در تبریز ،دو نفر کشــته و یک نفر
مصدوم شد .به گزارش ایســنا ،مدیر عامل سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با اعالم
این خبر گفت :با اعالم ریزش آوار در یک ساختمان
در حال احداث واقع در خیابان اهراب ،اکیپی از آتش
نشــانان ایستگاههای شماره یک و  10جهت بررسی
و امداد عازم محل حادثه شدند.آتشپاد داوود طالب

نژاد افزود :با اعالم وقوع این حادثه ،آتشنشــانان به
همراه تجهیزات امداد و نجات به محل حادثه شتافته
و مشاهده کردند زمانی که سه کارگر مشغول کار در
ساختمان نیمه کاره بودند ،دیوار ریزش کرده و موجب
مدفون شدن هر سه کارگر در زیر آوار شده است که
بالفاصله آتش نشانان با رعایت اصول امداد و نجات در
آوار ،عملیات امداد رســانی را آغاز کردند.وی با اشاره
به واکنش سریع آتش نشانان در عملیات آوار برداری
این حادثه ،افزود :آتش نشانان ،هر سه کارگر را از زیر
آوار خارج و جهت بررســی در اختیار عوامل اورژانس
قرار دادند که پس از بررسیهای الزم مشخص شد،
دو کارگــر جان باخته و یک کارگــر دیگر نیز دچار
مصدومیت اعضای مختلف بدن شــده اســت .مدیر
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تبریز،خاطر نشان کرد :آتش نشانان در پایان عملیات
با ایمن سازی محل حادثه و ارائه توصیههای ایمنی
الزم به ایستگاه مربوطه بازگشتند.
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شیشه جلوی خودرو را در حالیکه زن و بچه همراهم
بود ،خرد کرد ،در این حین دســت من نیز آســیب
دید و در نهایت وی متواری شــد .پس از اظهارات
این مرد ،تیمیاز مأموران اداره آگاهی با شناســایی
مته م برای بازداشــت وی دست به کار شده ،وی را
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ از
دســتگیری توزیع کنندگان اینترنتی مواد مخدر با
 ۲۵کیلوگرمحشیشدرپارکچیتگرخبرداد.سرهنگ
محمد بخشنده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :پلیس
مبارزه با مواد مخدر عالوه بر مبارزه با سوداگران مرگ
در فضای حقیقی ،با همکاری پلیس فتا فضای مجازی
را نیز رصد کرده و نســبت به برخــورد با افرادی که
بخواهند با سوء استفاده از این فضا اقدام به توزیع مواد
مخدر کنند اقدام خواهد کرد .وی با بیان اینکه فرمانده
انتظامیتهران بزرگ نیز بر ضرورت برخورد با مجرمان
در فضای مجازی تاکید زیادی دارد ،گفت :در همین
راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از فعالیت یک
باند توزیع مواد مخدر در شبکه اجتماعی واتس آپ
مطلع شــدند .این افراد با اســتفاده از این شــبکه
اجتماعی با خریداران مواد مخدر قرار مالقات گذاشته

نشت و انفجار گاز در یک منزل مسکونی

بازداشت کردند .متهم این پرونده پس از بازداشت،
در اظهاراتــش به مأموران گفت :تازه ازدواج کردهام
و خودرو برای برادرم بود ،روز حادثه حین رانندگی
در بزرگــراه فردی کــه از وی  100میلیون تومان
طلــب دارم ،با من تماس گرفــت که در آن زمان با
فرد بدهکار تلفنی جروبحثم شد که ناگهان خودرو
کامیون از کنار خودرویم رد شد و من برای اینکه با
وی تصادف نکنم فرمان را به ســمت خودرو شاکی
پیچیــدم .وی افزود :به دلیل همین اتفاق شــاکی
نتوانســت خودرویــش را کنترل کند و به ســمت
حاشــیه بزرگراه رفت ،در آن زمان درگیری لفظی
بین ما اتفاق افتاد ،من نیز که عصبی بودم خودرو را
متوقف کرده و تنها چیزی که در آن زمان به چشمم
خورد ،یک تبر بود که داخل خودرو قرار داشت ،من
تبر را برداشــتم و به ســمت خودرو حملهور شدم،
نمیدانســتم داخل خودرو کودک اســت و بچه را
ندیدم ،فقط قصد ترساندن آنها را داشتم .متهم این
پرونده ،با دســتور بازپرس بازداشت شد و در اختیار
مأموران اداره آگاهی قرار گرفته است.
و مواد را برای آنان میفرســتادند که در عملیاتی که
روز گذشته انجام شد مأموران ما موفق شدند با ایجاد
یک قرار مالقات ،این افراد را در پارک چیتگر دستگیر
کنند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با
بیــان اینکه متهمــان  ۲۵کیلوگرم حشــیش را در
خودرو رانا جاساز کرده بودند ،گفت :دو نفر در این رابطه
دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه
روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند .بخشنده با
بیان اینکه دو متهم دستگیر شده دارای سابقه کیفری
هســتند ،گفت :اقدامات پلیس برای شناسایی دیگر
همدستان این افراد نیز که احتمال دارد در شهرهای
دیگر باشند ،ادامه دارد و از شهروندان نیز میخواهیم
که هر گونه اطالعات خود در مورد فعالیت سوداگران
مــرگ در فضــای حقیقــی و مجــازی را از طریق
سامانه  ۱۱۰اطالع رسانی کنند.

موادفروشانواتسآپیبا ۲۵کیلوحشیشدستگیرشدند
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ســخنگوی اورژانــس ۱۱۵
آذربایجانشرقی از نشت و انفجار
گاز در یــک منزل مســکونی در
کرکج خبر داد .به گزارش ایسنا،
وحید شــادینیا گفت :ســاعت
 ۲۲:۳۰یکشــنبه بر اثر نشــت و
انفجار گاز در یک منزل مسکونی
در کرکج دو نفر مصدوم شــدند
و توســط اورژانس  ۱۱۵اســتان
به بیمارســتان انتقال یافتند .وی

دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در بازار تهران

معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دســتگیری فردی
خبــر داد کــه در آخرین روزهای
سال گذشته به ضرب گلوله اقدام به
قتل یکی از اقوام خود در محدوده
بازار تهــران کرده بود.ســرهنگ
حمید مکرم در گفت وگو با ایسنا،
اظهارکرد :حوالی ســاعت  15روز
 28اسفندماه سال گذشته خبری
درخصوص تیراندازی در محدوده
چهارراه گلوبندک به سامانه 110
اطالع داده شد و در پی آن ماموران
پلیس در محــل حاضر و متوجه
شــدند که فردی با شلیک گلوله
اقدام به قتل فردی در این محدوده
کرده و از محل متواری شده است.
وی با بیــان اینکه متهم به قتل با
شلیک دو گلوله مقتول را به قتل
دو ســارق خودرو هنگام سرقت و
طی یک عملیــات تعقیب و گریز
توســط ماموران کالنتــری ۱۵۸
دســتگیر و به  ۵۰فقره ســرقت
اعتراف کردند .بــه گزارش میزان
،ســرهنگ رضا موسوی گفت :با
وقــوع چند فقره ســرقت خودرو
و لــوازم داخلــی آن در محدوده
کالنتری  ۱۵۸کیانشهر ،ماموران
به بررســی موضوع پرداختند .وی
افــزود :ماموران با انجــام اقدامات
اطالعاتــی و تحقیقاتــی موفــق
شــدند محدوده فعالیت متهمان
را شناســایی و آن را بــه صورت
نامحسوس تحت نظر قرار دهند که
در این گشتزنیها دو تن از سارقان
سابقه دار هنگام جابه جایی اموال
مسروقه به محض مشاهده پلیس،
خودرو و اموال مســروقه را رها و

افقی

  - 1خانم جنایی نویس انگلیسی مولف
گربه ای در میان کبوتران  ،چهار قدرت
بزرگ و انگشت متحرک  -چهار چوب
عکس  - 2رنگ یخچالی !  -آتشــخانه
 با استفاده از حافظه  - 3قابله  -قیمتبازاری  -زمینهای ملکی - 4سفید آذری
 اسامی -مدارک - 5قصد  -لوس  -عزیزشدن  -هزاران  ،جمع الف - 6همداستان
کلیله  -رها از بند  -هر چیز بد و زشت
 - 7دختری که پدرش را از دست داده -
شهدا  -دریا  - 8درجه نظامی -آش زیره
 - 9کالم تنفر  -از انواع مســابقه دو -
درخشان  - 10باد کردگی  -نوحه و افغان
 قســمتی از چرخ خودرو - 11جوان بهانگلیسی-مخففاگر-وحشت-نیکوکار
 - 12خــراب  -قــوه تخیــل و تصور
 آخرین حرف التیــن  - 13گردنه ایدر اســتان لرســتان  -خطــاب
نزدیــک  -صیــاد  - 14خدمتکار زن
 به تدریج  -خط تلفن راه دور - 15نصف-مرکزآنبجنورداست

 - 1شبه جزیره ای در شمال اروپا  -هر
اداره ستاد ارتش  - 2از پسوندها  -نرخ
رسمی– کثرت  - 3درد و رنج  -ورزشی
با راکت  -فلز نقره ای آلیاژهای ســبک
 - 4قدرت  -مثل و مانند  -خوک وحشی
 - 5هدف متعالی  -نام پسرانه  -اشاره
بعید  - 6مادر حضرت رســول " ص "
 شریعتها  -آب شرعی  - 7بی پرده -شامل همه  -بخشی از کولر آبی  -پرنده
سعادت- 8اتحادیهفوتبالاروپا-سودای
ناله  -اولین دو رقمی -فیلمیاز داریوش
مهرجویی - 9محرمانه  -حماســه ساز
ملبورن معروف به غزال تیزپا  -صورت
شطرنجی  -من و تو  - 10قعر -ورزشگاه
بزرگ تهران  -نام معروف پاســور تیم
ملی والیبال - 11ســنگ آسیا  -وسیله
نشــانه روی به شکل دایرههای تو در تو
هررنجومصیبتیراتحملکردهومیکند - 12جمع امین  -شــیرینی شاخه ای
 بلند همت  - 13ماهی آبهای شیرین -مایع بسیار سرد  -چین و چروک پوست
 - 14عمران  -گوشــواره  -سلحشور
 - 15پارچه پشم شتر  -اطاعت

رسانده بود ،گفت :با دستور بازپرس
ویژه قتل ،پرونده برای رســیدگی
در اختیار ماموران مبارزه با جرائم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرارگرفت و ســرانجام با اقدامات
انجــام شــده ،متهــم در منطقه
ولنجک شناسایی و دستگیر شد.
معاون مبــارزه بــا جرائم پلیس
آگاهــی تهران بزرگ با اشــاره به
انجام بازجویی از متهم گفت :این
فرد دربازجوییهای انجام شــده
صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف
کرده و علــت آن را اختالف مالی
 ۴۲۰میلیون تومانــی اعالم کرد.
مکرم بــا بیان اینکــه تحقیقات
تکمیلی در این خصوص ادامه دارد،
گفت :متهم پس از تکمیل پرونده
به دادسرا معرفی خواهد شد.

انهدام باند سارقان خودرو با ۵۰فقره سرقت
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عمودی

یادآور شــد :علت ایــن حادثه در
دست بررسی بوده و تاکنون عللی
مشخص نشده است.

پاسخ جدول شماره 5176

سعی کردند از محل متواری شوند
که طی عملیات تعقیب دستگیر
شدند .سرهنگ موسوی افزود :در
بازرسی از خودرو متهمان ،هشت
عدد بانــد خودرو ،یک دســتگاه
ضبط ،یک عدد باتــری ۱۳ ،عدد
فلش ،یک عــدد باکس ،یک عدد
خازن و تعدادی اســناد و مدارک
شخصی مســروقه کشف شد .این
مقام انتظامیتصریح کرد :همچنین
بــا هماهنگیهای انجام شــده از
ســوی مقام قضایی ،در بازرسی از
مخفیگاه متهمان پنج عدد زاپاس،
یک عــدد باتری و یک دســتگاه
خودرو مسروقه کشف شد.رئیس
کالنتــری  ۱۵۸در خاتمه گفت:
متهمان در بازجوییهای پلیســی
به  ۵۰فقره ســرقت لوازم داخلی
خودرو اعتراف کردند.

