دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حوادث

انهدامباندسهنفرهموبایلقاپهایشهرکغرب

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از انهدام باند
سرقت گوشــیهای تلفن همراه در غرب تهران
خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ
کیوان ظهیری ،رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
اظهار داشت :در ســاعت  ۹شب  ۱۵مرداد ماه
بود که ماموران عملیات کالنتری از طریق ۱۱۰
در جریان زمینگیر شــدن یک ســارق موبایل
قاپ توسط شــهروندان قرار گرفتند .وی افزود:
با حضور به موقع ماموران در محل مشخص شد
که دو گوشی قاپ ،سوار بر موتورسیکلت هوندا،
گوشی زن  ۲۱ســالهای که همراه دوست خود
در مسیر بازگشــت از کالس موسیقی بودند را
در میدان صنعــت ربودند که حین فرار ،تعادل
راکب موتورســیکلت به هم خــورده و بر زمین
میافتد که ســریعا مردم حاضر در صحنه او را
احاطه کرده و تحویل پلیس میدهند ،اما راکب
دیگر موتورســیکلت به نام مهدی سیاه از محل
متواری شــد .ســرهنگ ظهیری گفت :پس از
بازجویی از متهم دستگیر شده محل مخفیگاه
مهدی ســیاه و یکــی دیگر از شــرکای جرم
مشخص شد که ماموران با حضور در مخفیگاه
اعالمی ،دو همدســت متهم کــه از اتباع افغان
بودند را دستگیر کردند .رئیس پلیس پیشگیری
تهران بزرگ گفــت :از مخفیگاه متهمان تعداد
 ۸۰دستگاه گوشی ســرقتی اپل و سامسونگ

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ :
متهمان  ۳۰درصد گوشیهای سرقتی را به مالخر با قیمت  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار تومان
میفروختند و  ۷۰درصد مابقی اموال مسروقه که شامل گوشیهای نو و گران قیمت بود
را به سردسته باند میدادند تا به دو کشور افغانستان و ترکیه ارسال کند
و دو دســتگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد
کــه یکی از آنهــا را در همان روز به ســرقت

سردار حســین رحیمیفرمانده انتظامیتهران بزرگ درباره اجرای
طرح دستگیری سارقان پایتخت از شناسایی و بازداشت سارقان و
کیف قاپان تهران بزرگ گفت :در این طرح  17باند سرقت و کیف
قاپ دســتگیر شدند که در مجموع تعداد آنها  140نفر هستند که
 39بانــد را به صورت خرده باند تشــکیل داده بودهاند .این باندها
اغلب از باندهای ســرقت خودرو و منازل شــهر تهران هستند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،رئیس پلیس انتظامیتهران بزرگ افزود:
تعداد  53خودرو ســرقتی از سارقان و مالخرها کشف و ضبط شده

فرمانده نیروی انتظامیاردســتان گفت :بر اثر
برخــورد اتوبوس با کامیون کشــنده در محور

رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر تهران
بزرگ از کشــف بیــش از  70کیلوگرم تریاک
و هروئین از یک خرده فــروش مواد مخدر در
یکی از روستای اطراف تهران خبر داد .سرهنگ
محمد بخشنده در گفت وگو با ایسنا ،در اینباره
گفت :چندی پیش ماموران پلیس مطلع شدند
که فردی مقادیر زیادی مواد مخدر خریداری و
در مخفیگاهش در روستای قمصر باقرآباد پنهان
مهدی جوان ۳۱سالهای است که ماشینهای مدل
باال را فقط به انگیزه دوردور و تفریح میدزدید و
رها میکرد .او در گفتوگو با مهر درباره انگیزهاش
از ســرقت گفت :در خانوادهای مرفه و در منطقه
شــریعتی زندگی میکنم و نیاز مالی ندارم .وی
ادامه داد :عشــق من ســرقت ماشینهای مدل
باال برای فخرفروشی و گشــت و گذار در سطح
شهر است ،این سارق جوان اضافه کرد این نکته
را هم بگویم هر زمانی ماشــینی ســرقت کردم
انگار آن را از یکی از دوســتانم به امانت گرفتم،

سودوکو

بــرده بودند .وی در ادامه گفت ۵۵ :شــاکی در
کالنتری حضور یافتند و با شناســایی متهمان،

دستگیری  ۱۴۰سارق در پایتخت

اســت .شیوه سرقت به این شکل بوده که ابتدا خودروهای سرقتی
را بــا قیمتهای نازل خریداری میکردنــد و همزمان خودروهای
مدل باال را شناســایی میکردند و قطعات خودروهای ســرقتی را
داخل اتومبیلهای گرانقیمت جاســاز کــرده و اقدام به تعویض
قطعات داخل خودروها میکردند.وی افــزود :در اجرای این طرح
دو باند جعل مدارک و اســناد رســمینیز شناسایی شدند .سردار
رحیمیافزود :طرحهای برخورد با مالخرها و سارقان با جدیت پلیس
تهران بزرگ دنبال خواهد شد .فرمانده انتظامیتهران بزرگ با تاکید
بر تجهیز کردن خودروها به جی پی اس توسط خودروسازان گفت:
تاکید ما بر این اســت که خودروسازان به مباحث ایمنی خودروها
علیالخصوص بحث «جی پی اس» در خودروها باید توجه بیشتری
کنند .وی با اشاره به تاثیر اجرای طرحهای ویژه پلیس در پایتخت
جهت کاهش سرقتها گفت :نسبت به سال گذشته در بحث سرقت
خودرو افزایش و در سرقتهای عمده نیز کاهش داشتیم .همچنین
کشف اموال مسروقه نسبت به سال گذشته  9درصد افزایش یافته
اســت .نکته قابل توجه این است که میانگین سنی سارقان حدود
 30ســال است .سردار رحیمیدر خصوص شــکایات مالباختگان
گفت :پروندههای افراد مالباخته در جریان اســت .یک ســری از
اموال سرقتی توسط سارقان اسقاط میشوند ،اما پرونده اموالی که

نیروی انتظامیاردســتان گفت :در این حادثه
تعداد  16نفر از مسافران مجروح و توسط عوامل
اورژانس و هاللاحمر به بیمارســتان شــهید
بهشتی اردستان منتقل شدند که تعداد  13نفر
به صورت سرپایی مداوا و تعداد سه نفر به علت
شدت صدمات وارده بستری شدند.هاشمیزاده
با بیان اینکه هر دو وسیله نقلیه نیز با هماهنگی
مقامات قضایی به پارکینگ منتقل شدند ،افزود:
علت وقوع حادثه برابر نظر کارشناسان تصادف
پلیسراه اردســتان ،بیاحتیاطی و عدم رعایت
فاصله طولی مناســب قبل از انجام ســبقت از
سوی راننده اتوبوس بوده است.

کشف دهها کیلو تریاک و هروئین از یک خرده فروش
کرده است که ماموران عملیات ویژه این پلیس،
شناسایی و دستگیری متهم را در دستورکار خود
قرار دادند .رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ با اشــاره صحت گــزارش مذکور،
تصریح کرد :ماموران پــس از دریافت مجوز از
مقام قضایی موفق شدند در بازرسی از مخفیگاه

متهم  50کیلــو و  550گرم تریاک و  23کیلو
و  550گرم هروئین را کشــف و در این زمینه
یک خرده فروش موادمخدر را نیز دستگیر کنند.
به گفته بخشنده ،متهم به همراه مواد مکشوفه
به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل و سپس
با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

نامزدم ماشین سرقتی را از من دزدید
نه تا حاال خسارتی به ماشین خورده ،نه تصادفی
کردم و نه چیزی از قطعات آن کم شــده است.
مهدی درباره ســرقت مزدا هــم گفت :کمتر از
 ۱۰ثانیه درب خودرو را باز و ماشــین را سرقت
میکردم .واقعا بین مزدا و پراید برای سرقت تفاوتی
وجود ندارد .ماشــین را از اول صبح میدزدیدم و
آخر شب وقتی چراغ بنزین روشن میشد آن را
در یک محله شلوغ رها میکردم .این سارق درباره

نحوه دستگیریاش گفت :یک روز با نامزدم بحثم
شــده بود ،او که تسلط به رانندگی نداشت برای
اینکه من را آزار دهد مزدای سرقتی را بدون اطالع
من سوار شــد و در خیابان با چند خودرو دیگر
بهشدتتصادفکردطوریکهکارشبهبیمارستان
کشید .مهدی در پایان گفت :بعد از استعالم درباره
خودرو مشخص شد خودرو سرقتی است ،نامزدم
هم بالفاصله من را لو داد و من دستگیر شدم.

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

شماره2337 :

باقی ماندهاند مفتوح است و مالباختگان میتوانند جهت رسیدگی
به پروندهشــان به پلیس مراجعه کنند.سردار رحیمیبا بیان اینکه
تامین امنیت محالت با شدت بیشــتر در حال انجام است ،گفت:
کالنتریهای ما در حال اجرای مرحلههای محله محور هســتند و
برخورد با ســارقان و کیف قاپان را در دستور کار خود قرار دادهاند.
از ابتدای هفته جاری اجرای طرح امنیت شــبانه شروع شده است
که این طرح را با کمک گشــتهای انتظامیو ماموران راهنمایی و
رانندگی و پلیس پیشگیری به مرحله اجرا در آوردهایم.

برخورد اتوبوس با تریلی در محور اردستان

اردســتان  16نفر راهی بیمارســتان شــدند.
غالمرضاهاشــمیزاده در گفتوگو با ایســنا-
اظهــار کــرد :در پی وقوع یک فقــره تصادف
جرحی در ســاعت  01:12بامداد در کیلومتر
 2محور اردستان  -نایین در حوزه استحفاظی
مرکز شهرســتان ،مأموران کالنتــری مرکز و
پلیسراه ســریعاً به محل مذکور اعزام شدند.
وی افــزود :برابــر اعــام مأمــوران حاضر در
صحنه ،مورد تصادف بین یک دستگاه اتوبوس
بــا  25نفر مســافر کــه از تهران به ســمت
شهر بابک کرمان در حرکت بود با یک دستگاه
کامیون کشــنده ماک رخ داده اســت.فرمانده

شماره2338 :

به ویژه مهدی ســیاه که در بیشتر موارد راکب
موتور سیکلت بوده است ،شکایت خود را مطرح
کردنــد .ســرهنگ ظهری گفــت :متهمان در
کالنتری لب به اعتراف گشودند و به  ۱۰۵فقره
ســرقت خود از نوع گوشی قاپی اعتراف کردند
و بنابر تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که
بیشتر سرقتها در محدوده میدان سرو ،میدان
کاج و همچنین میدان صنعت به وقوع پیوسته
اســت .رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ
گفت :متهمان  ۳۰درصد گوشــیهای سرقتی
را به مالخر با قیمــت  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار تومان
میفروختند و  ۷۰درصد مابقی اموال مســروقه
که شامل گوشیهای نو و گران قیمت بود را به
سردسته باند میدادند تا به دو کشور افغانستان و
ترکیه ارســال کند .وی افزود :متهمان هر سه
 ۱۹ساله هستند و سردسته باند نیز فردی  ۳۵ساله
به نام جمشید است و برای اینکه گوشیها ردیابی
نشوند ،آنها را به دو کشور مذکور ارسال میکرد
و بابت گوشــیهایی کــه از متهمان میگرفت،
 200هــزار تومان به آنــان پرداخت میکرد که
همچنان تالشها برای دستگیری وی ادامه دارد.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در خاتمه گفت:
در بررســیهای انجام شده مشخص شد که هر
سه متهم علیرغم سن کمشان سابقه چند فقره
زورگیری ،کیف قاپی و موبایل قاپی را دارند.
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افسر قالبی به دام افتاد
این مرد 57ساله به همراه پسرش با جعل عناوین دولتی و لشکری اعم از عنوان سردار سپاه ،فرمانده
یگان ویژه ،یگانهای ریاست جمهوری و غیره به کالهبرداری و اخاذی از شهروندان اقدام میکرد

فرمانده انتظامیتهران بزرگ از دستگیری شخصی
که با عنوان قالبی افســر عالیرتبه نظامیبه همراه
پسرشاقدامبهسرقتواخاذیازشهروندانمیکرد،
خبرداد.سردارحسینرحیمیفرماندهانتظامیتهران
بزرگدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران،اظهارداشت:
فردیکهخودراافسرعالیرتبهسپاهوجانبازمینامید
و با این عناوین به اخــاذی از مردم اقدام میکرد،
توســط پلیس تهران بزرگ شناسایی و دستگیر
شد .وی افزود :این مرد  57ساله به همراه پسرش
با جعل عناوین دولتی و لشکری اعم از عنوان سردار
سپاه،فرماندهیگانویژه،یگانهایریاستجمهوری
و غیره به کالهبرداری و اخاذی از شهروندان اقدام
میکرد .سردار رحیمیگفت :متهم از طریق گرفتن
وام برای افراد دیگر و تصادفهای ساختگی و قولنامه
کردن خودروها اقدام به کالهبرداری میکرد .وی
در ادامه گفت :متهم ســاکن محله فردیس کرج
اســت و خانههایی را که کلید آنهــا را در اختیار
یداد و مبالغ بسیاری را از مشتریان
داشت اجاره م 

اخــذ میکرد و همچنین خودروهای ســرقتی را
پالک گــذاری میکــرد .وی ادامــه داد :طبق
سرنخهای به دست آمده توسط معاونت مبارزه با
سرقتهای خاص پلیس آگاهی ،رسیدگی به پرونده
متهم در دستور کار پلیس قرار گرفت و در حالی که
آنها در مخفیگاه خود بودند ،شناسایی و دستگیر
شــدند .وی در پایان گفت :متهم دارای  15شاکی
است و پرونده آن در شعبه 10دادسرای تهران بزرگ
در حال رسیدگی است.

باند بزرگ سند نمره خودرو منهدم شد
باند سارقان خودرو که به شیوه سند نمره اقدام به
فروش خودروهای مسروقه کرده بودند منهدم شد.
به گزارش ایسنا ،در اجرای سومین طرح دستگیری
سارقان سطح شهر تهران که از سوی پلیس آگاهی
به مرحله اجرا درآمد باندی که اقدام به ســرقت
خودروهای تصادفی با قیمت بسیار پایین کرده و
سپسباسرقتخودروهایمشابهاقدامبهسندنمره
این خودروها کرده بودند منهدم شد .اعضای این
باند اقدام به خرید خودروهای تصادفی میکردند.
سپس مشابه همان خودرو را سرقت کرده و سپس
قطعات خودرو تصادفی و شماره شاسی و بدنه آن
را بر روی خودرو ســرقتی نصب کرده و از طریق
سندنمره کردن این خودروها اقدام به فروش آنها
میکردند .ماموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی
و دستگیری اعضای این باند کرده و در تحقیقات

اولیه از آنان مشخص شد که تا کنون بیش از 53
دســتگاه خودرو سواری را سرقت کرده و با شیوه
سند نمره قصد فروش آن را داشتند .این سارقان
عالوه بر اینکه خودرو را با قیمت خودروهای روز
به فروش میرساندند الباقی قطعات خودرو را نیز
اســقاط کرده و به فروش میرساندند .در همین
راستا سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت
به افرادی که قصد فروش خودرو تصادفی را دارند
هشــدار داد که حتما این خودروها را با مدارک و
تمام مشخصات به فروش برسانند .وی همچنین
از نظارت بــر این مراکز نیز خبر داد و تاکید کرد
که مأموران پلیس امکان کشف و شناسایی چنین
مــواردی را دارند .برای این ســارقان پروندهای
تشــکیل شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شدند.

سرقت خودروهای گرانقیمت را آموزش میدادم
جوان مالخری که شیوه سرقت ماشینهای مدل
یداد ،دستگیر شد .به
باال را به ســارقان آموزش م 
گزارش مهر ،سعید پسر جوانی است که در یکی از
نمایندگیهای خودروهای خارجی کار میکند .او با
آگاهی از شیوههای سرقت خودرو و آموزش آن به
سارقانتالشمیکردقطعاتموردنیازشراباقیمت
ارزان خریداری و به بهای گران بفروشد .سعید با اشاره
به این مطلب گفت :همه ماشــینها را میشود به
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افقی

  - 1طرفدار و حامی -ســرتیپ نیروی
دریایی - 2سریالی از حسن فتحی  -از
ته دل - 3غوزه پنبه  -کمال مطلوب -
عایدی - 4عاشورا  -اندوه  -کودک تازه
راه افتاده  -خداحافظی بیگانه  - 5باال
رفتن  ،ترقی کردن  -مقیم  -رودی در
شمال خراسان و گرگان  - 6شتر ماده
 از صفات پیامبر "ص"  -ظلم  -برادرآبادانی - 7بانگ درندگان  -نیمه دیوانه
 بله فرنگی  -گوسفند ماده  - 8تیمانگلیسی معروف به توپچیهای لندن
 محل اقامت پیر مغان  - 9ساختمانمرتفع-نقشهانگلیسی-درکعاطفی
– چهــره  - 10خداوند  -تیز و برنده -
شرکت خودرو سازی آلمانی  -یورش
به دشــمن - 11کم خونی  -فرق سر -
نامیدخترانه - 12صندلی سوارکار  -نام
حاتمیبازیگر زیر ســقف دودی  -فرو
رفتگی در بدنه  -بخشــیدن بالعوض
- 13بینالمللی-نقاشامپرسیونیست
فرانسویتابلویاسبسپید-حرفندا
 - 14زیارت کنندگان  -پایتخت زامبیا
 - 15بــاغ درختان خرمــا  -کنایه از
تهیدست

عمودی

- 1ابدی-شهریدربوشهر- 2محلهای
درغربتهران-تابوتوان - 3سایهگاه
 همگــرای و همــرس  -خانههــا- 4قیمت-نصفصدقه-ساختهشده
از فلز گلوله  -رنگین کمان  ،قوس قزح
 - 5واحســرتا  -نوعی سالح سرد -
صفحه آرایی  - 6همــه با هم !  -بجز
 آینده  -عالمت مفعولی  - 7جاده ،محل عبور  -ناخن ستور  -تکیه دادن
 بلندترین رشته کوه اروپا  - 8عقل ومعرفت  -رشته ژیمناستیک - 9شتر
بارکش-خوشونیکو-نفسسیگاری
 توپ چوگان - 10بنده زرخرید  -گیرهجراحی  -زیر قرآنی  -قســمتی از پا
 -11شبطوالنیسال-برقراریارتباط
 خدای جهان زیر زمینی در باورهایمردم بین النهرین باستان - 12سحاب
 جانور تک سلولی  -از ادات تشبیه شهر نیروگاه شمال  - 13مرض قند اساس کار  -سفید آذری  - 14نشانمخصوص-نزدیکبهکمیتموردنظرو
نهبهطورکامل،حدودا- 15عالمتجذر
درریاضی-معبدتاریخیکنگاور
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راحتی باز کرد به شرط اینکه تخصص داشته باشید.
وی افزود :من با چند سارق حرفهای کار میکردم و
شیوههای باز کردن در ماشینهای گرانقیمت را به
یدادم .از سوی دیگر در یک نمایندگی
آنها آموزش م 
هــم کار میکردم و به ظاهر کار شــرافتمندانهای
داشتم .وی گفت :تاکنون قطعات زیادی را سفارش
دادم که این سارقان برای من آوردند اما در سرقت
آخر دستگیر شدند و من را لو دادند.

