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حوادث

سارق منازل با ۲۷شاه کلید به دام افتاد

سارق سریالی منازل جنت آباد به دنبال اجرای
طرح رعد در ســطح شــهر تهران شناسایی و
توســط پلیس دستگیر شد .ســرهنگ سعید
لشــنی ،رئیس کالنتری  138جنــت آباد در
گفتوگــو با باشــگاه خبرنــگاران ؛ در رابطه
با شناســایی و دســتگیری این ســارق گفت:
در پی اجرای طرح رعد توسط پلیس پایتخت
به منظور شناسایی و دستگیری سارقان ،ماموران
کالنتــری  138جنت آباد در یکی از طرحهای
اجرایی رعد موفق به شناســایی سارق سریالی
محله جنت آباد شــدند .وی افزود :این سارق
با یک دستگاه خودرو ســواری سراتو اقدام به
ســرقت منازل در این محله میکرد به طوری
که در فاصله حدودا سه کیلومتری محل مورد
نظر سرقت خود ،خودرویش را در خیابانهای
همجوار پارک کرده و اقدام به سرقت از منازل
از قبل تعیین شــده میکرد .سرهنگ لشنی با
اشــاره به اعترافات این سارق در بازجوییهای
به عمل آمده گفت :متهم به پنج فقره ســرقت
از منازل مســکونی اعتراف کرده است .سارق

دارای  27شــاه کلید بوده و از سه طریق اقدام
به سرقت میکرده است .یا به وسیله شاه کلید
درب منازل را باز میکرد و بدون دردسر اقدام

مراسماستقبالازعروسودامادباآتشسوزیپیوندخورد

زمان اســتقبال از عروس و داماد یکی از حضار
به منظور ریختن بنزیــن روی منقل ذغالی و
دود کردن اسپند ،از یک دستگاه موتورسیکلت
بنزین بیرون کشــید که این کار منجر به بروز
حریق شد.به گزارش تسنیم ،مسعود حکاکی
فرمانده آتشنشــانان اعزامیدربــاره جزئیات
ایــن حادثه اظهار کرد :نیروهای آتشنشــانی
بالفاصلــه پس از رســیدن به محــل با قطع
برق و گاز ســاختمان ،محل را ایمن کرده و با
اســتفاده از یک رشته لوله آبدهی به خاموش
کردن موتورســیکلت که در مجــاورت چند
دستگاه خودرو بود ،مشــغول شدند .حکاکی
تصریح کرد :تیم دوم آتشنشــانان با توجه به
دودگرفتگی ســاختمان وارد طبقات شــدند
و پس از جســتوجو توانســتند هشت نفر از

ســاکنان را که هنگام وقــوع حادثه به داخل
طبقات فــرار کرده بودند ،بیــرون بیاورند.این
فرمانده آتشنشانی ادامه داد :با تالش به موقع
آتشنشانان از سرایت آتش به سایر قسمتهای
پارکینگ و خودروها جلوگیری به عمل آمد و
همچنین تمامیساکنان گرفتار شده ،به بیرون
از ساختمان منتقل شدند .وی خاطرنشان کرد:
نیروهای آتشنشــانی پس از خاموش کردن
کامل آتش ،دود ناشــی از آن را با اســتفاده از
فنهای قــوی از داخل ســاختمان به بیرون
تخلیه کردند .بنابــر اعالم پایگاه خبری 125؛
شهروندان در این مراســمها باید دقت داشته
باشــند که با وجود ازدحام جمعیت ،دست به
اینگونه کارهای خطرناک نزنند تا شاهد حوادث
جبرانناپذیری در این شادیها نباشیم.

نجات نوزاد یک ساله از میان دود

آتشنشــانان نــوزادی یک ســاله و ســه خانم
 ۲۷تا  ۵۲ســاله را که در دود ناشی از آتشسوزی
گرفتار شــده بودند به وسیله دستگاههای تنفسی
خود به محیط باز انتقال دادند .به گزارش تسنیم،
در پی تمــاس شــهروندان با ســتاد فرماندهی
آتشنشانی تهران مبنی بر آتشسوزی یک منزل
مسکونی ،بالفاصله آتشنشانان ایستگاه  58به محل
حادثه در فرحزاد ،خیابان ایثارگران اعزام شــدند.
حمید کشاورز فرمانده ایستگاه  58درباره جزئیات
این حادثه اظهار کرد :با رسیدن به محل حادثه یک
مجتمع مسکونی شش طبقه  11واحدی مشاهده
شد که در طبقه سوم آن یک واحد مسکونی طعمه
شعلههای آتش شــده ،در واحد بسته بود و مالک
نیز در محل حضور نداشت.وی افزود :آتشنشانان
بالفاصله پس از بازدید و بررســی محل حادثه با
رعایت کامل موارد ایمنی و با اســتفاده از دستگاه
تنفسی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه نخست در

پشتبام را باز کرده و اقدام به ایجاد تهویه طبیعی
و جستجوی محبوسان احتمالی در طبقات کردند.
فرمانده ایستگاه  58خاطرنشان کرد :آتشنشانان
نوزادی یک ســاله و ســه خانم  27تا  52ساله را
که در دود ناشی از آتشسوزی گرفتار شده بودند
بهوسیلهدستگاههایتنفسیخودبهمحیطبازانتقال
دادند.وی تصریح کرد :گروه دوم با اســتفاده از ابزار
موجود ،در واحد مسکونی را باز کردند و با کشیدن
لولههای آبدهی ،آتش را مهار و خاموش کردند.

نجات جوان  26ساله در ارتفاعات ماسال

فرمانده انتظامیماسال از نجات جان جوان  26ساله
گرفتار در ارتفاعات ییالقی این شهرســتان پس از
ســه روز عملیات جستجو خبر داد .به گزارش ایلنا
 ،ســرهنگ وحید اصالنی گفت :در پی اعالم خبر
فقدان جوان  26ســاله اهل و ساکن کرج که برای
کوهنوردی و تفریح به ییالقات ماســال سفر کرده
بود ،عملیات برای جستجو و نجات وی در دستورکار
پلیس قرار گرفت .این مقام انتظامیبا اشاره به تالش

سودوکو

تیــم عملیاتی پلیس برای نجات جــان این جوان
افزود :مأموران پلیس موفق شــدند ســرانجام این
جوان کوهنورد را پس از سه روز عملیات جستجو
در ارتفاعات ییالقی شاندرمن در حالی که بصورت
نیمه جان بود شناســایی و بالفاصله برای مداوا به
بیمارســتان منتقل کنند .سرهنگ وحید اصالنی
حال عمومیاین جوان که در یکی از بیمارستانهای
ماسال تحت درمان اســت را مساعد عنوان کرد و
گفت :با توجه به وجود مناطق گردشگری و ییالقات
کوهستانی در شهرستان ماسال و بخش شاندرمن،
همه ساله مســافران و گردشگران متعددی به این
مناطق ســفر میکنند لذا الزم است تا این عزیزان
با آگاهی و تجهیزات الزم و راهنمای بومیبه مناطق
ییالقی و کوهستانی سفر کنند.

به ســرقت مینمود یا به وسیله تخریب درب
منزل سرقت انجام میشــده و یا از راه پنجره
و تراس وارد خانه مورد نظر میشــده اســت.

خودزنی سارق زورگیر برای فرار از دستگیری

ســرکرده یک باند زورگیری وقتی متوجه شد
راهی برای فرار از دســت پلیــس ندارد ،برای
منصرف کردن ماموران و یافتن راهی برای فرار،
دست به خودزنی زد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ حسین
مافــی رئیس کالنتری  164قائم با اشــاره به
دستگیری یک باند سرقت در منطقه سوهانک
تهران ،در تشــریح جزئیات ایــن خبر اظهار
کرد :نیمه شــب اولین شب مرداد ماه ،یکی از
شهروندان با مراجعه به کالنتری  164قائم ،از
سرقت گوشی موبایل و وجوه نقد خود توسط
سه زورگیر در منطقه سوهانک خبر میدهد و
در خصــوص اتفاق رخ داده عنوان میکند « با
یک تاکسی تلفنی به منطقه سوهانک رفتم و
وقتی در محل و در مقابل یک باغ پیاده شدم،
به محض دور شــدن خودرو ،ســه نفر به من
حمله ور شده و موبایل و وجوه نقد همراهم را
به زور از من گرفتند».
رئیس کالنتــری  164قائم ادامه داد :به دنبال
گزارش این سرقت ،ماموران تجسس کالنتری
به همراه مالباخته به محلی که ســرقت از وی
انجام شــده بود مراجعه کردند و در حوالی آن
محل موفق شدند هر ســه سارق را شناسایی

کنند؛ ولی هر ســه ســارق بــه محض دیدن
ماموران و فرد مالباختــه ،اقدام به فرار کردند
و پــس از تعقیب و گریز وارد منزلی شــده و
در حالی که یکی از ماموران قصد دستگیری
آنها را داشــت با مصدوم کردن وی وارد خانه
شده و در خانه را به روی ماموران بستند.
وی گفــت :پس از این اتفــاق ،ماموران پلیس
موضوع را بــه اطالع مقام قضایی رســانده و
بــه صورت تلفنــی مجوز ورود بــه مخفیگاه
متهمان را اخذ کردند ولی با توجه به مقاومت
هر سه متهم ،ماموران پلیس مجبور به شلیک
 10گلوله هوایی شدند.
مافی اضافه کرد :در جریان این اتفاق سرکرده
بانــد مذکور برای فــرار از دســت ماموران و
ممانعت از دستگیری خود اقدام به خودزنی با
شیشه کرد و سعی داشت تا با ارعاب ماموران،
آنهــا را از دســتگیری خود منصــرف کند.
رئیس کالنتری  164قائم در پایان با اشــاره به
دســتگیری و انتقال هر سه متهم به کالنتری
گفت :ماموران پلیس از مخفیگاه این سارقان،
عالوه بر گوشی تلفن همراه مالباخته که به طرز
ماهرانهای در لوله بخاری جاســازی شده بود،
مقادیری هم شیشه از متهمان کشف کردند.

خودکشی با اسلحه کمری در پایتخت

مرگ مشــکوک پیرمرد تهرانــی کارآگاهان
جنایی آگاهی تهران بزرگ را به محل کشــف
جســد فاسدشده پیرمرد کشــاند .به گزارش
فارس ،ظهر دیروز بود که ماموران انتظامیدر
محدوده مینی سیتی تهران از مرگ مشکوک
پیرمردی که با اسلحه کمری برارینگ کشته
شده بود مطلع شدند .سریعا پس از اعالم این
خبر دســتورات الزم در زمینه تحقیقات اولیه
برای مشــخص شــدن اصل موضوع صادر و
تیمیاز کارآگاهان جنایی پایتخت به همراه تیم
تشخیص هویت آگاهی تهران بزرگ در محل
حاضر شــدند .براساس شنیدهها از همسایهها
مشخص شــد این پیرمرد حدودا  75ساله از
مدتهــا پیش به صورت مجردی در این خانه
زندگی میکرده و بــه دلیل اینکه بوی تعفن
تمامیســاختمان را برداشــته بود همسایهها

فرمانده انتظامیاســتان خراســان رضوی از
درگیری مســلحانه پلیس با سوداگران مرگ
و کشــف  ۴۰۰کیلوگــرم تریاک خبــر داد.
به گزارش میزان  ،ســردار قادر کریمیگفت:
در پی کسب اطالعاتی مبنی بر حمل محموله
ســنگین مواد افیونی از اســتانهای جنوبی
کشــور به خراســان رضوی و شــهر مشهد،
ردزنیهای گســترده در این رابطه آغازشــد.
فرمانده انتظامیخراسان رضوی افزود :ماموران
مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر
پــس از کنترل و مراقبتهای پوششــی ، ،در
محــور خواف به مشــهد خــودرو وانت مزدا
دوکابین حامــل موادمخدر را در نقطه کمین
خود متوقف کردند.سردار کریمیخاطر نشان
کرد :دو ســوداگر مرگ که قصد فرار داشتند
در برابر مردان قانون دســت به اسلحه بردند
و درگیــری مســلحانه آغاز شــد.وی گفت:
ماموران مرکز عملیات ویــژه پلیس مبارزه با
موادمخدر خراسان رضوی و ماموران فرماندهی

افســر پاکدســت پلیس راهنمایی و رانندگی
سهچکبهمبلغ 804میلیونتومانرابهصاحبش
برگرداند .به گزارش ایلنا  ،سروان علیرضا افشار
از عوامل منطقه شش این پلیس حوالی ساعت
 14روز یکشنبه در حین انجام وظیفه مشاهده
میکند که یــک کیف پول داخل رینگ میدان
فردوسی افتاده است .وی کیف را برداشته و داخل
آن عالوه بر یک سری کارت شناسایی ،سه فقره

  - 1مبارزه با نفس  -کشــور لوآندا
 - 2برتری جویی ملی یا نژادی  ،رهبری
اســتبدادی و به کار بردن خشونت
در ســرکوبی مخالفان  -جانور بدبو
 - 3مخفف هستم  -غرور  -هر چیز
بی جان  -جوی خون  - 4جای مورد
احترام  -حرف ندا  -ســنگ آسیا -
برادر  - 5آزمند  -ســیاه  -فهرست
 - 6در بر گرفتن  -اولین فیلم ناطق
ســینمای ایران  -یار دشت  - 7از
حروفیونانی-نخستینپایتختژاپن
 از مواد دفعی بدن  - 8شهر زیارتی -اطاعت و فرمانبرداری  -شاه دم بریده !
 - 9خاتون  -تســمه و بند چرمی-
جانور صحرا  - 10آش فروش  -انبوه و
انباشته  -دوره ای از عمر پس از میان
سالی - 11هوس باردار  -سایبان چشم
 یک لحظه  - 12سیاست  -دوستی -من و تو  -ساز شستی دار  - 13شلوار
جین  -محافظین ویژه  -شهری در
کردســتان  -یار زنجیر  - 14شهری
در یزد  -فیلمــیاز حمید فرخ نژاد
 - 15سنگ خارا  -استان ساری

عمودی

شماره2330 :

 - 1پزشــک اتاق عمل  -نامیبرای
زرافه  - 2آنچه که از طرف شــخص
محترم داده شده  -کشور سانتیاگو
 - 3کالم تنفر  -فــال نیک  -نان
شب مانده  -آش  - 4خوراک طیور
 سلحشــور و پهلوان  -لنگه  -ازروسای جمهور آمریکا  - 5کسان و
افراد  -باران ریز  -بسنده  - 6میوه ای
به اندازه تخم مرغ و کرک دار  -نام
دو ایالت در آمریکا  -نرمیو نازک دلی
 - 7همراه چفــت  -دیگر  -دزدید
ادبــی!  - 8پایتخت ایتالیا  -عالمت
مرغوبیت کاال  -ناخن ستور  - 9دارای
جســارت  -فاخته  -کوهی در مکه
 - 10تنگی نفس  -نامیزنانه  -مسلم و
قطعی - 11سمبل و عالمت  -سنگینی
شکم بر اثر انباشتگی  -عینک ساز
هلندی و مخترع اولین میکروسکوپ
 - 12چاله بزرگ  -رود اروپایی  -نفس
سیگاری  -زردچوبه  - 13پر گویی -
چشم  -آشفته عشق  -باربر صبور
 - 14تصویر گــر  -از پرندگانی که
نمیتواند پرواز کند  - 15از اقدامات
پلیس جنایی جهت دستیابی و كشف
جرم و مجرمین  -مهاجم فوتبال

انتظامیخواف در این درگیری مسلحانه یکی
از ســوداگران مرگ را به ضــرب گلوله خود
زمینگیر کرده و قاچاقچی دیگر را نیز دستگیر
و در بازرسی از خودرو وانت بار  ۴۰۰کیلوگرم
تریاک بــه همراه یک قبضه اســلحه جنگی
کالش ،چهار تیغه خشــاب و مهمات مربوطه
کشف کردند.سردار کریمیدر پایان با تشکر از
تیمهای اطالعــات و عملیات پلیس مبارزه با
مواد مخدر خراسان رضوی گفت :تحقیقات از
این دو سوداگر مرگ ادامه دارد.

افسرپلیسچک804میلیونتومانیرابهصاحبشبرگرداند

مصدومی
تمردمیانسالپس
ازسقو
طبهچاهکآسانسور افقی
مرد میانســال به علت نامعلومیاز
طبقــه ســوم بــه داخــل چاهک
آسانســور ســقوط کرد و به شدت
دچــار مصدومیت شــد.به گزارش
تســنیم ،بــه گفتــه امیرعبــاس
ســرافرازی؛ افســر آمــاده منطقه
چهار عملیات آتشنشــانی تهران،
در یــک مجتمــع پنــج طبقــه
 35واحدی ،مردی چهل و پنج ساله
به علت نامعلومیاز طبقه ســوم به
داخل چاهک آسانسور سقوط کرد
و به شــدت دچار مصدومیت شد.
وی افزود :آتشنشــانان بالفاصله با
قطع جریان برق آسانسور به داخل
چاهک آسانسور رفته ،مصدوم را با
اســتفاده از وسایل مخصوص نجات
به بیــرون منتقل کــرده و تحویل
عوامل اورژانس دادنــد .بنابر اعالم
پایگاه خبری 125؛ آتشنشــانان با
ایمنســازی محل و تحویل آن به
مدیر مجتمع به ایســتگاههای خود
مراجعت کردند.

با پلیس تماس گرفتند تا منشــا این بو که از
جســد فاسد شــده پیرمرد متصاعد شده بود
کشف شــود .مأموران پلیس بعد از حضور در
صحنه متوجه ماجرا شــده و با هماهنگیهای
صورت گرفته سریعا وارد منزل شده و با جسد
بی جان پیرمرد  75ساله روبرو شدند .بررسی
جسد پیرمرد حکایت از آن داشت که این فرد
با شلیک اسلحه به سرش کشته شده و اسلحه
نیز که از نوع کمــری برارینگ بود در صحنه
کشف شد و بالفاصله موضوع به بازپرس و اداره
آگاهی اعالم شد .کارآگاهان جنایی پایتخت با
بررســی صحنه کشف جسد متوجه شدند که
پیرمرد به احتمال زیاد خودکشی کرده است،
با این حال با دســتور بازپرس کشــیک قتل
پایتخت ،جســد برای تعیین علت اصلی فوت
به پزشکی قانونی ارسال شد.

کشف  ۴۰۰کیلوگرم تریاک

جدول شماره 5237

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

شماره2329 :

رئیس کالنتری  138جنت آباد در ادامه گفت:
متهم به دلیل سرقتهای متعدد در شهرهای
اصفهان ،کاشــان و کرج ســابقه زندان دارد و
خودش ســاکن اطراف کرج اســت و چندین
مرتبه توســط پلیس آگاهی دستگیر و زندانی
شده اســت .وی گفت :تیم عملیاتی کالنتری
 138جنت آباد موفق به شناسایی فرد مالخری
که با متهم همکاری داشــته اســت شــدند و
توانســتند وی را در اطراف شهریار دستگیر و
بازداشت کنند.
سرهنگ لشنی طبق اعترافات متهم ،علت پارک
کردن خودرو ســارق را به دو دلیل بیان کرد و
گفت :متهم در اعترافات خود پارک کردن خودرو
در خیابانهای اصلی و دورتر را به دلیل راحتی
گریز و فرار اعالم کرد .دلیل دیگر او این بود که
کسی نتواند به راحتی شماره پالک خودرویش
را به دست آورد .رئیس کالنتری  138جنت آباد
در پایــان افزود :متهم پس از بازجویی در زندان
به سر میبرد و پرونده وی برای بررسی بیشتر به
مقامات قضایی تقدیم خواهد شد.
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شماره5237

پاسخ جدول شماره 5236

چک با مجموع مبالغ 804میلیون تومان به تاریخ
روز و در وجه حامل پیدا میکند .افشــار پس از
تماس با صاحب کیف پــول ،در حضور عوامل
منطقه و بعد از تنظیم صورتجلسه ،کیف مذکور
را به صاحب آن تحویل میدهد .سردار محمدرضا
مهماندار،رئیسپلیسراهنماییورانندگیتهران
بزرگ از این افسر پاکدست پلیس راهنمایی تقدیر
و تشکر کرد.

