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ســاعت  14:20بیست و هشــت اسفند سال گذشته
مأمــوران کالنتــری  113بازار در تمــاس با بازپرس
کشــیک قتل پایتخــت اعالم کردند طــی یک فقره
تیراندازی در محدوده بازار ،چهارراه گلوبندک ،داخل
ت ساله بهقتل
یک کوچه بنبست ،مردی حدودا ً شص 
رســیده اســت .دقایقی بعد از اعالم این خبر محسن
مدیرروستا؛ بازپرس کشیک قتل پایتخت بههمراه اکیپ
تشخیص هویت آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی
در صحنه جرم حاضر شدند.به گزارش تسنیم ،بررسی
اولیه حکایت از آن داشــت ضارب با شلیک دو گلوله
بهسمت مقتول وی را بهقتل رسانده و از محل متواری
شده .همچنین بررسیها نشان داد مقتول هنگام سوار
شدن بر موتورسیکلت بهقتل رسیده است.سرانجام با
دســتور بازپرس امور جنایی تهران جسد مقتول برای
بررسی بیشتر به پزشــکی قانونی منتقل و تحقیقات
برای شناســایی و بازداشت قاتل آغاز شد تا اینکه 24
اردیبهشت ماموران در ولنجک تهران موفق به بازداشت
متهم این قتل شدند .متهم این پرونده به دادسرای امور
جنایی تهران منتقل شــد و در اظهاراتش به بازپرس
گفت :سال  69از شهرستان به تهران آمدم ،با آمدن به
تهران مشغول دستفروشی و سپس فروش گوسفند
شدم تا اینکه حدود شش ماه قبل از قتل (حوالی عید
قربان) با مردی به نام کاظم آشنا شدم ،کاظم آن زمان
از من خواست گوسفندهایم را بفروشم و پول حاصل از
آن را در بازار دالر سرمایهگذاری کنم .وی ادامه داد :من
نیز گوسفندهایم را فروختم و با پسر کاظم (مهران) کار
را آغاز کردم تا اینکه  16دی سال گذشته مهران به من
گفت برای خرید دالر نیاز به پول دارد ،من نیز طی پنج
مرحله  428میلیون تومان به وی پول دادم البته پولها
را به حساب پدرزن مهران واریز میکردم چون حساب
مهران توسط بانک مســدود بود ،قرار بود مهران پولم
را  17دی بــه من بازگرداند اما زمانیکه به وی مراجعه
کردم تنها حدود یک میلیون و  200هزار تومان پول
بابت سود از فروش دالر به من داد .متهم این پرونده که
 41سال سن دارد ،در اظهاراتش به بازپرس گفت :قرار
شــد مجددا ً نزد مهران بروم و پولم را بگیرم اما حدود

دو نفر در سیالب خراسان جنوبی جان باختند

مدیــرکل مدیریــت بحــران
اســتانداری خراســان جنوبــی
گفت :بارشهــای رگباری دو روز
گذشــته و جاری شــدن سیالب
،چهار گمشــده و دو کشته بر جا
گذاشت.سید ابوالحسن میرجلیلی
در گفــت و گو با ایرنــا افزود :در
اثــر این بارندگیها همــراه با باد
شــدید چهار شهرستان بیرجند،
درمیان ،زیرکوه و سربیشــه دچار
سیالب شــدند.وی اظهار داشت:
هر چهــار نفر گمشــده با تالش
نیروهای امدادی پیدا شــدند ولی
دو نفر از آنان جــان باختند .وی
ادامه داد :با توجه به هشــدارهای
ســازمان هواشناســی و مدیریت
بحران کشــور ،از روز دوشنبه 39
گروه امدادی و عملیاتی به دستور
اســتاندار در حالت آمــاده باش
قرار گرفتند .مدیــرکل مدیریت

 ۱۰۰هزار دالری
منجر به قتل شد

بحران استانداری خراسان جنوبی
گفت :در اثر سیالب در این چهار
شهرســتان  32منزل مســکونی
درگیــر آبگرفتگــی و  20خودرو
گرفتار سیل شد .وی بیان کرد :این
بارندگیهاسببتخریب25درصدی
 16رشــته قنــات و تخریــب
راههــای روســتایی و ایلراههای
عشایری نیز شده است .میرجلیلی
با بیان اینکــه محصوالت باغی و
زراعی شهرســتانهای بیرجند،
زیرکوه ،سربیشه و درمیان از بارش
تگرگ خسارت دید ،افزود :بیشتر
خســارتها مربوط به میوههای
ســر درختی اســت .وی تصریح
کــرد :با توجــه به بررســیهای
به عمل آمده و اذعان مردم محلی
روســتاهای این چهار شهرستان،
ی در
 11میلیمتــر بارنــــــدگ 
 10دقیقه بیسابقه بوده است.

کشف  ۲۰میلیارد داروی قاچاق از یک انبار

یک هفته به دلیل مریضی و دالیل دیگر نتوانستم نزد
وی بروم و زمانیکه مجدد سراغ مهران رفتم ،اثری از او
نبود ،به همین دلیل سراغ پدرزن و پدر مهران رفتم اما
آنهــا میگفتند پولم را باید از خود مهران پس بگیرم،
بارها سراغ خانواده مهران رفتم اما نتوانستم پولم را پس
بگیرم و در مراجع قضایی اقدام به شکایت کردم ،یک
بار نیز که برای گرفتن پول نزد خانواده مهران رفتم مرا
به داخل پارکینگ خانه برده و مجبور به امضای نامهای
با مضمون دریافت طلبم کردند و بعد از آن حدود 90
میلیــون تومان پول به من دادند .وی افزود :من فردی
بودم که در بازار  100هزار دالر خرید و فروش میکردم

دستگیریکیفقاپحرفهای

فرمانده انتظامیشهرستان فردیس البرز از دستگیری کیفقاپ
حرفهای با  ۲۲فقره سرقت خبر داد.به گزارش میزان  ،سرهنگ
بیژن جنتی  ،گفت :درپی دریافت یک فقره پرونده شــکایت به
پلیس آگاهی مبنی بر ســرقت گوشی همراه از سوی یک راکب
موتوســوار ،موضوع در حال بررســی بود که شکایتهای مشابه
پرونده مذکور از جمله موبایل و کیفقاپی به پلیس آگاهی ارجاع
شد.
وی افزود :باتوجه به حساســیت موضوع ،شناسایی و دستگیری
ســارق در دســتورکار ماموران قــرار گرفت کــه در تحقیقات
ابتدایی از مالباختگان ،محرز شــد که یک راکب موتورســوار در
اقدامیغافلگیرانــه به مالباختگان نزدیک شــده و بدون آن که
فرصت مقابله را به آنها بدهد ،گوشــی همراه یا کیف دســتی
عابران را سرقت کرده و به سرعت متواری شده است.
وی گفــت :ماموران با اســتفاده از تصاویر چهره نگاری شــده و
مراجعه به بانک اطالعاتی سارقان سابقهدار ،سارق را شناسایی و
پس از انجام اقدامات اطالعاتی با هماهنگی مقام قضایی ،مخفیگاه
نامبرده را تحت نظر قرار داده و در یک فرصت مناسب هنگامیکه
وی قصد خروج از منزل را داشــت ،دســتگیر و به پلیس آگاهی
منتقل کردند .سرهنگ جنتی اظهار داشت :متهم در بازجوییهای
ماموران ،ابتدا منکر سرقتها شد ،اما در مواجهه با مالباختگان و
شــواهد موجود ،لب به اعتراف گشــوده و به جرم خود مبنی بر
 ۲۲فقره سرقت کیف و تلفن همراه اعتراف کرد.

اما دیگر کســی حتی هزار دالر نیز به من نمیداد تا
اینکه یک روز یکی از دوســتانم ،دایی مهران را به من
معرفــی کرد و گفت دایی مهران با مهران ارتباط دارد
و از وی میتوانم به مهران و در نهایت به پولم برســم،
من نیز یک ماه قبل از قتل نزد دایی مهران رفتم اما او
نیز میگفت ارتباطی با مهران ندارد اما پس از نخستین
دیــدار با او ،حدود  20میلیــون و  500هزار تومان به
حســابم واریز شد و فهمیدم که دایی مهران از مهران
خبر دارد .وی اظهاراتش به بازپرس را اینگونه ادامه داد:
برای دریافت طلبم بسیار تالش کردم اما هیچ فایدهای
نداشت و شب عید به من و خانوادهام فشار مالی زیادی

آمده بود و توسط خانواده مهران تحقیر شدم تا اینکه
یک اســلحه کلت به قیمت دو میلیون و پانصد هزار
تومــان خریدم و تصمیم گرفتم دایی مهران را به قتل
برســانم ،سرانجام روز حادثه به بازار و نزد دایی مهران
رفتم که وی گفت از مهران خبری ندارد ،من نیز قسم
خوردم که وی را میکشــم و با شلیک دو گلوله وی را
به قتل رســاندم ،پس از قتل نیز به خانه مجردی که
در نظامآباد داشتم ،رفتم .متهم این پرونده پس از این
اظهارات با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل
پایتخت بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات در اختیار
مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامیاستان کرمانشاه گفت:
آمویی خاطرنشان کرد :در این تیراندازی همچنین پنج نفر
به دنبال اختالفات خانوادگی در یکی از محالت کرمانشاه،
از اعضای خانواده همســر فرد مهاجم زخمیمیشــوند که
دو نفر کشته و چهار نفر زخمیشدند .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
یکی از آنها که خانمی 57ســاله بوده و از ناحیه سر مورد
محمدرضا آمویی در تشــریح این خبــر اظهار کرد :حدود
اصابت گلوله قرار گرفته بود در بیمارســتان فوت میکند.
ساعت  22دوشنبه یک فقره
معــاون اجتماعی فرماندهی
شش کشته و زخمی حاصل
تیراندازی در بلوار تاق بستان
انتظامیاستان یادآوری کرد:
پس
به پلیس گزارش شد که
پس از تیرانــدازی و قبل از
درگیری مسلحانه خانوادگی
از حضور ماموران مشخص شد
حضور ماموران ،افراد ضارب
داماد خانواده به همراه برادرش به درب منزل پدر همســر
موفق به فرار میشوند که تالش و جستجو برای دستگیری
خود مراجعه کرده و به وســیله اســلحه کالشــنیکفی که
آنها ادامه دارد.وی ادامه داد :از محل تیراندازی هشت عدد
به همراه داشــته اقدام به تیراندازی میکند .وی ادامه داد:
پوکه گلوله سالح کالشــنیکف کشف و دو دستگاه خودرو
پس از باال گرفتن درگیری ،همسای ه پدر همسر قاتل به قصد
زانتیــا و پی کی متعلق به خانواده عامــان تیراندازی نیز
میانجیگری وارد عمل میشود که متاسفانه با اصابت گلوله
توقیف شد.آمویی یادآوری کرد :از منزل ضاربین یک قبضه
در همــان محل تیراندازی جان خود را از دســت میدهد.
اسلحه " ام یک" و یک قبضه اسلحه پران نیز کشف شد.

نجات ساکنان گرفتار شده میان دود و آتش

یک واحد مســکونی به وسعت ۸۵
مترمربــع در طبقه ســوم مجتمع
مســکونی چهــار طبقه بــه علت
نامعلومیطعمــه آتــش شــد که
آتشنشــانان تعدادی از ســاکنان
گرفتار شــده میــان دود و آتش را
نجات دادند.به گزارش تسنیم ،بنابه
اظهار فرامرز ثانی خانی؛ افسر آماده
منطقه هفت عملیات آتشنشــانی
تهران درباره جزئیــات این حادثه
اظهار کرد :یک واحد مســکونی به
وسعت  85مترمربع در طبقه سوم
مجتمع مسکونی چهار طبقه به علت
نامعلومیطعمه آتشسوزی شد به
نحوی که هنگام حضور آتشنشانان
در محل حادثه ،دود و شــعله آتش
بســیار زیادی از پنجرههای منزل
خارج میشد.وی افزود :آتشنشانان
بالفاصله با رعایــت اصول ایمنی و
مجهز شــدن به دستگاه تنفسی به

دو گروه تقسیم شــدند که در این
میان ،یک گــروه به خاموش کردن
آتش مشغول شده و گروه دیگر هم
به جستوجوی محبوسان احتمالی
در داخل ساختمان پرداختند.بنابر
اعالم پایــگاه خبری 125؛ در حین
جســتوجو ،آتشنشانان توانستند
پسر بچه هفت ســالهای را از داخل
منزل نجات داده و به همراه تعدادی
از ساکنان ،از داخل ساختمان خارج
کنند ،همچنین با اســتفاده از یک
رشــته لوله آبدهی ،شعلهای آتش
را مهار کردند.

فرمانده انتظامیاســتان البرز از
کشــف  ۲۰میلیارد ریال داروی
قاچاق و خارج از شبکه توزیع در
کرج خبر داد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،ســردار عباســعلی
محمدیان فرمانده انتظامیاستان
البرز از کشــف  ۲۰میلیارد ریال
داروی قاچاق و خارج از شــبکه
توزیع در کرج خبر داد .ســردار
محمدیان گفــت :در پی دریافت
گزارشهایی مبنــی بر نگهداری
مقادیــر زیادی دارو در یک منزل
مســکونی در منطقه کمالشــهر
کرج ،پیگیری موضوع در دستور
کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیــس آگاهی اســتان
البــرز قــرار گرفــت .وی افزود:
ماموران پس از بررسی موضوع و
اطمینان از صحت خبر ،به مکان
مورد نظر اعزام و در بازرســی از
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عمودی

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

شماره2288 :

حوادث

طلب

 25درصد تبدیل می شود ،این گیاه در ایران به نام
ماموران گمرک دوغارون به کمک سگ های مواد
گل شناخته شده و به راحتی در یک گلدان کاشته
یاب(سمگا)موفقشدندپنجکیلوگرمبذرمخدرگل
میشود.گمرکایرانازابتدایسالجاریتاکنونموفق
رادریککامیونورودیکشفکنند.بهگزارشایرنا،
به کشف  60تن انواع مواد مخدر سنتی ،صنعتی و
این مواد به شیوه ماهرانه در کابین کامیون جاسازی
پیشسازموادمخدرشدهاستو
شده بود.به طور معمول
ماموران گمــرک این پنج کیلوگرم بذر مخدر گل رتبه نخســت دنیا را در کشف
بذرها را در بســته های در یک کامیون کشف شد انواع کاالهای قاچاق بر اســاس
ارزیابی سازمان جهانی گمرک
پستی به صورت دانه ای
طی سال  2017کسب کرده است.گمرک دوغارون
کشف می کنند اما در سال گذشته قاچاق این بذر
درشهرستانتایباداستانخراسانرضویواقعشدهو
به روش جاسازی در کامیون ها در حجم بیشتری
یکیازپرترددترینگمرکاتمرزیکشوراستکهبه
صورت گرفت و ماموران گمرک در چند عملیات،
کمک ماموران حرفه ای ،ابزار کنترلی ایکس ری ،تیم
موفق به کشف این بذر با وزن های 5و 10کیلوگرم
مربی و سگهای مواد یاب توانسته باالترین کشفیات
شدند.بذرمخدر گل ،بذر فرآوری شده شاهدانه است
قاچاق رادرکارنامهکاریخودبه ثبتبرساند.
که با تغییراتی 6 ،درصد مواد مخدر در این بذر به

سودوکو
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شماره2289 :

 - 1شیوههای رفتاری هر فرد  -خجالتی
 شیوا و سخن آراسته  - 2قاره سرسبز ناپسندی  - 3نیم صدای سگ  -لیکن دوری فاصلــه  -آغوش - 4بلندترینآبشارجهان-کشورخجسته-بههمنامه
نوشتن  - 5عشق بیگانه  -آنچه بدست
آید-اشرفمخلوقات- 6دیرینه-طفلی
که تازه بدنیا آمــده  -از مزهها  - 7بیل
سرکج  -ایتالیای قدیم  -قطعه کوچک
الکترونیکی  - 8ناخن ستور  -چهره -
ملخ دریایی  -عدد حرکــت  - 9دارای
لقب  -عمل و فعل  -زیلو باف  - 10واحد
فروش گردو  -از دستگاههای موسیقی
ایرانی  -نام پیشین ابرکوه در استان یزد
 - 11گریختن حیوان  -ال اله اال اهلل گفتن -
وصیتکنندهاورابرایاجرایوصیتخود
تعیین کند  - 12گفتگوهای فیلم  -آن
خودمانی  -اول هر چیز - 13درخت زبان
گنجشک  -دروغ ترکی  -پایین  -پنج
آذری  - 14قفل کــردن بدن و انداختن
روی تشک  -تحقیق و پژوهش درباره
موضوعی  - 15مدد و کمک  -شكست
ورزشــی  -نوعی از این خزنده بیش از
یک متر طول دارد

پاسخ جدول شماره 5177

آنجا مقادیــر زیادی داروی ایرانی
و خارجی کشــف کردنــد و در
این زمینه یک نفر دســتگیر شد.
ســردار محمدیان عنوان داشت:
در بررسیهای تکمیلی ماموران،
محرز شد که انبار اصلی داروها در
یک ســوله در محدوده کمالشهر
است که به صورت غیرقانونی در
آنجا نگهداری شــده و سپس به
بــازار فروش عرضه میشــود که
بالفاصله مامــوران اداره مبارزه با
کاالی قاچاق ،به همــراه عوامل
اداره اصناف ،معاونت غذا و داروی
استان البرز به محل انبار مراجعه
کردند که موضوع تحت بررســی
است .فرمانده انتظامیاستان البرز
بــا بیان این کــه ارزش داروهای
کشــف شــده  ۲۰میلیارد ریال
برآورد شده است ،اضافه کرد :انبار
مذکور پلمب شد.

