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حوادث

بیهوشی؛ شیوه زن جوان برای سرقت از شهروندان
زن جوان با طرح دوســتی با زنان جوان و دادن
آبمیوه مســموم به آنها عالوه بر سرقت پول و
طال ،دســته کلیدهایشــان را هم برداشته و به
خانه طعمهها دســتبرد میزد.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران ،روزهای پایانی مردادماه ،امســال،
زن میانســالی با حضور در شعبه نهم بازپرسی
دادســرای جنایی تهــران از زن جوانی به اتهام
سرقت به روش بیهوشی شکایت کرد .با دستور
بازپرس سهرابی پرونده برای ادامه تحقیقات در
اختیار ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
قرار گرفت .شاکی به افسر تحقیق گفت :فرزندانم
در خارج از کشــور زندگی میکردند و کمتر به
من سر میزدند ،در جریان یک سرمایه گذاری
مشــکالت زیادی برایم رخ داد .به طور اتفاقی با
زن جوانی در پارک دوســت شــدم و به او اعتمــاد کردم .بعد از
شنیدن مشکالتم مدعی شــد زندگیام طلسم شده و گره آن به
دست یک رمال باز میشــود .آن روز در مترو با هم بودیم و قرار
بود به خانه رمال برویم .در مسیر با شربت مرا بیهوش کرد که بعد
از سه روز در بیمارستان به هوش آمده و متوجه سرقت پول ،طال
و تلفن همراهم شــدم .چهره نگاری رایانهای از زن دزد انجام شد
و جستجوها ادامه داشــت تا اینکه زنان و دختران جوان دیگری

مدتــی در زنــدان بــودم و بعــد از آزادی تصمیــم گرفتم با
تعــارف آبمیــوه مســموم از زنــان و دختران ســرقت کنم.
به همین خاطر با آنها دوست میشدم و با تعارف آبمیوه مسموم
آنها را بی هوش و اموال و پولهایشان را سرقت میکردم .گاهی
نیز با سرقت دسته کلیدهایشــان و به دست آوردن نشانی خانه
مالباختگانازآنجانیزسرقتمیکردم

زلزله  5.6ریشتری در سیستان و بلوچستان

زمین لرزه  ۵.۶ریشتری حوالی زاهدان در سیستان و بلوچستان را
لرزاند.به گزارش ایسنا ،این زمین لرزهحوالی  ۱۲کیلومتری مسجد
حضرت ابوالفضل سیستان و بلوچستان با طول جغرافیایی ۵۹.۴۸
و عرض جغرافیایی ۲۸.۲۳ساعت  ۱۰:۵۳:۳۶در عمق  ۱۰کیلومتر
رخ داد .مدیرکل بحران اســتانداری سیســتان و بلوچســتان نیز
در این باره گفت :هنوزجزییاتی از خسارات احتمالی این زمین لرزه

گزارش نشده اســت .خوشبختانه تاکنون خسارات جانی از زمین
لرزه گزارش نشده است

زلزله آسیبی به آثار تاریخی وارد نکرده است

در ایــن راســتا مدیــرکل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری گفت :براساس بررســیهایی که تا این لحظه انجام

 10نفر در جشن عروسی با گلوله ساچمهای زخمیشدند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامیچهارمحال و بختیاری گفت:
شلیک گلوله ســاچمهای از سالح شکاری در روستای «گردوی
ســفلی» شهرســتان کوهرنگ  10نفر را راهی بیمارستان کرد.
سرهنگ خســرو نجفی به ایرنا افزود :جوان  25سالهای هنگام
تیراندازی در جشن عروسی در روستای گردوی سفلی کوهرنگ
 10نفر را زخمیکرد.وی با تاکید بر اینکه این حادثه عمدی نبوده
است ،اظهار داشت :بیشتر مصدومان این حادثه کودک بودند که
از ناحیه پا زخمیشــدند.بر اساس اعالم مرکز مدیریت اورژانس
و فوریتهای پزشــکی ،دو نفر از مصدومان برای ادامه درمان به
بیمارستانهای اصفهان و سیدالشهدای فارسان منتقل و مابقی
به صورت سرپایی مداوا شدند.تیراندازی در محافل عروسی و عزا

در برخی از شهرهای چهارمحال وبختیاری و استانهای همجوار
بخصوص قوم بختیاری به عنوان یک ســنت رواج دارد که بر اثر
آن هر سال تعدادی کشته و یا زخمیمیشوند.

نیز با حضور در پلیس آگاهی شــکایتهای
مشابهی را مطرح کردند که معلوم شد آنها
در دام همان متهم گرفتار شدهاند .بررسیها
نشان میداد زن دزد بعد از بی هوش کردن
آنها عالوه بر ســرقت اموال همراه آنها ،با
دســته کلیدهای سرقتی توانســته به خانه
طعمهها راه پیدا کرده و اموالشــان را سرقت
کنــد .ماموران به بررســی از آلبوم مجرمان
حرفــهای پرداختند که معلوم شــد متهم
فراری دو سال پیش به اتهام بی هوش کردن
یک زن در تجریــش مدتی در زندان بوده و
آزاد شده اســت .در ادامه تحقیقات پلیسی
دو روز پیــش زن دزد که تحت تعقیب بود
شناسایی و در مخفیگاهش بازداشت شد .وی
به افسر تحقیق گفت :مدتی در زندان بودم و بعد از آزادی تصمیم
گرفتم با تعارف آبمیوه مســموم از زنان و دختران ســرقت کنم.
به همین خاطر با آنها دوست میشدم و با تعارف آبمیوه مسموم
آنها را بی هوش و اموال و پولهایشان را سرقت میکردم .گاهی
نیز با ســرقت دسته کلیدهایشــان و به دست آوردن نشانی خانه
مالباختگان از آنجا نیز سرقت میکردم .برای زن جوان قرار قانونی
صادر و روانه پلیس آگاهی شد.
شــده است ،زلزله هیچ آسیبی به آثار تاریخی استان وارد نکرده
است .علیرضا جاللزایی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان اظهار داشت :براساس
بررســیهای انجام شده از ســوی ماموران یگان حفاظت استان
مشــخص شد تاکنون هیچ آســیبی بر اثر زلزله به آثار تاریخی
سیســتان و بلوچستان وارد نشده اســت .وی ادامه داد :بررسی
کارشناســان و ماموران یگان در مناطق مختلف استان که زلزله
در آنها احساس شده است ادامه دارد ،اما تا این لحظه گزارشی
از آسیب ارائه نشده است.

تصادف مرگبار محور «ازنا -اراک»

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر لرستان گفت :برخورد یک
دستگاه خودروی پژو  ۲۰۶با تریلر باعث مرگ چهار تن
شد .به گزارش ایسنا«،صارم رضایی» اظهار کرد :در محور
ازنا به اراک یک دستگاه خودروی پژو  ۲۰۶با یک تریلر
تصادف کردند که باعث فوت چهار نفر شد .وی افزود :در
این حادثه سه تیم امدادی و یک تیم پشتیبانی به محل
حادثه اعزام شدند .رضایی گفت :به علت شدت حادثه
امدادگران جمعیت هاللاحمر لرســتان با اســتفاده از
دستگاههای ست نجات افراد فوت شده را از درون خودرو
رهاسازی و تحویل شهرداری دادند .مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر لرســتان خاطرنشان کرد :علت این حادثه از
سوی پلیس راه استان در حال بررسی است.

کالهبرداری مجری قالبی رادیو از هفتاد اصفهانی

رئیس پلیس آگاهــی اصفهان گفت :فردی که با
معرفی خود به عنوان مجری یکی از شــبکههای
رادیویی توانسته بود از ۷۰نفر بالغ بر ۵میلیارد ریال
کالهبرداری کند طی عملیاتی در شهرستان کرج
شناساییودستگیرشد .بهگزارشمیزان،سرهنگ
سعید سلیمیان گفت :در پی شکایت تعدادی از
شهروندان مبنی بر کالهبرداری فردی تحت عنوان
مجری یکی از شبکههای رادیویی از آنان ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان
قرار گرفت .وی افزود :در تحقیقات صورت گرفته
مشخص شــد که فردی با شاکیان تماس گرفته
و تحت عنوان اینکه مجری یکی از شــبکههای
رادیویی است عنوان میکرد که شما برنده جایزه
ویژه ما در قرعه کشی شــده اید و با چرب زبانی
خاصی آنها را پای عابربانک کشــانده و پس از
اینکه شاکیان ،عملیات بانکی را به دستور تماس
گیرنده انجام میدادند ،حسابشان خالی میشد.این

متهم با هوش بــاالی خود آرزوها و نیازهای
شــاکیان را در هنگام ارتباط تلفنی دریافته و
وعده جایزهای با همان موضوع به آنان میداد
به طور مثال به شــخصی که آرزوی رفتن به
کربال داشت او را برنده جایزه سفر به عتبات
معرفی میکرد .متهم با این شیوه توانسته بود
از  ۷۰شهروند اصفهانی بالغ بر  ۵میلیارد ریال
کالهبرداری کند

مقام انتظامیبیان داشت :متهم با هوش باالی خود
آرزوها و نیازهای شاکیان را در هنگام ارتباط تلفنی
دریافتــه و وعده جایزهای با همان موضوع به آنان
میداد به طور مثال به شخصی که آرزوی رفتن به
کربال داشت او را برنده جایزه سفر به عتبات معرفی
میکرد .رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان
اینکه متهم با این شیوه توانسته بود از  ۷۰شهروند
اصفهانی بالغ بر  ۵میلیارد ریال کالهبرداری کند،

کشف ۳۱۵کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان موتورسیکلت سوار
فرمانده انتظامیاستان خراسان رضوی از کشف
 ۳۱۵کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان
موتورسیکلت ســوار در شهرستان مه والت خبر
داد .به گزارش میزان  ،ســردار قادرکریمیگفت:
در پی کســب خبری مبنی بر قاچــاق مقادیر
قابل توجهی موادمخدر توسط قاچاقچیان که با
اســتفاده از موتورسیکلت از محورهای روستایی
شهرســتان مه والت قصد انتقال مــواد را دارند،
با توجه به اهمیت موضوع دســتورات الزم برای
پیگیری سریع پرونده صادر شد.وی افزود :ماموران
مبارزه با موادمخدر شهرستان مه والت با اشراف

سودوکو

اطالعاتی و پس از کنترل و مراقبتهای گسترده،
 ۳دستگاه موتورســیکلت حامل مواد افیونی را
در جاده روستایی «میاندهی» شناسایی و تحت
تعقیب قرار دادند .فرمانده انتظامیاستان خراسان
رضوی گفت :تیمهای پلیس مبارزه با مواد مخدر،
پلیــس امنیت عمومیو یگان امداد شهرســتان
مــه والت در این ماموریت غافلگیرانه ،به راکبان
سه موتورسیکلت مذکور در حوالی «چاه جراحی»
دســتور ایســت دادند.ســردار کریمیاظهــار
داشــت :قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران
متواری و با پرتاب موادمخــدر به درون باغهای

اظهار داشــت :کارآگاهان ایــن پلیس با یک کار
علمیدقیقوحسابشدهتوانستندمخفیگاهمتهم
را در شهرســتان کرج شناسایی کنند .این مقام
انتظامیگفت :ماموران پس از شناسایی متهم با
اخذ نیابت قضایی به محل مذکور اعزام و طی یک
عملیات ضربتی وی را دستگیر و به اصفهان منتقل
کردند .سرهنگ سلیمیان با اشاره به اعتراف صریح
متهم در خصوص بزه انتســابی خود عنوان کرد:
تالشها برای کشــف کالهبرداریهای احتمالی
متهم در اســتانهای دیگر کشــور و شناسایی
مــال باختگان در دســتور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار دارد .رئیس پلیس آگاهی استان با بیان
اینکه برای دریافت جایزه در قرعه کشی برنامههای
رادیویــی و تلویزیونی نیاز به رفتن پای عابربانک
نیست ،گفت :به شهروندان توصیه میکنیم از توجه
کردن به چنین تماسهایی خودداری کرده و هرگز
به درخواست تماس گیرندگان عمل نکنند و پای
عابر بانکها نروند.
پســته به سمت ارتفاعات روســتای «گندم بر»
مه والت متواری شدند.این مقام ارشد انتظامیدر
ادامه تصریح کرد :ماموران در این تعقیب و گریز
پلیسی ،گرداننده باند قاچاق موتوری موادافیونی
که  ۴۲ســاله اســت را دســتگیر کردنــد ،اما
 ۲همدســت او با رها کردن موتورســیکلتهای
خود با توجــه به عوارض زمیــن از صحنه فرار
کردند.فرمانده انتظامیاستان خراسان رضوی در
پایان با اشــاره به اینکه تالشها برای دستگیری
 ۲قاچاقچی دیگر با جدیت توســط پلیس ادامه
دارد ،اظهــار داشــت :مامــوران در بازرســی از
موتورسیکلتها و منطقه مورد نظر  ۳۱۵کیلوگرم
موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

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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بازداشت پسر  ۱۷ساله به علت زیر گرفتن معلم خواهر خود

هنوز دقایقی از رفتن پســرم نگذشــته بود که از کالنتری با من تماس
گرفتند .خود را به کالنتری رساندم این جا بود که فهمیدم پسرم سوار بر
موتورسیکلت هنگام تعطیلی مدارس با خانمیکه از مدرسه خارج شده بود
تصادف کرده و آن خانم که معلم خواهر متین بوده ،مجروح شده است

نوجوان  ۱۷ســاله کــه برای خرید دارو ســوار
موتورسیکلت پدرش شده بود ،معلم خواهر خود
را با موتورسیکلت زیر گرفت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،پدر متین ،نوجوان  17ساله پس از
ورود به اتاق بازپرس گفت :قرار بود ساعت  ۸شب
برای زیارت عازم کربال شوم .همه فامیل و آشنایان
در منزل ما جمع شده بودند تا مرا همراهی کنند.
مشــغول فراهم کردن مقدمات ســفر بودم که
ناگهان متوجه شدم قرصهایی که برای تنظیم
فشــار خون اســتفاده میکنم تمام شده است.
وی ادامه داد :از پســر بزرگم که در کالس دوم
دبیرستان تحصیل میکند خواستم تا داروهایم را
از داروخانه محل تهیه کند .او هم بالفاصله سوار

کابل فشار قوی در بازار مالیر حادثه آفرید

مدیرعامل سازمان آتشنشانی خدمات ایمنی
مالیر از بروز حریق در بــازار مالیر خبر داد و
گفــت :طی تماس تلفنی که توســط یکی از
شهروندان با سامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی
صورت گرفت ،مأموران برای اطفای حریق به
مکان مــورد نظر اعزام شــدند .وحید جوادی
در گفــتو گو با ایســنا ،افــزود :در پی بروز
آتشسوزی در بازار مالیر ،یک دستگاه خودرو
سنگین همراه آتشنشانان با تجهیزات کامل به
محل اعزام و به محض رسیدن مشاهده شد که
ســر درب یکی از مغازهها درحال ایجاد جرقه
است .وی اظهارکرد :با توجه به آنکه احتمال
به وجود آمدن آتش و شــعله و سرایت آن به
دیگر مغازهها بود بنابراین ابتدا آتش نشانان با

استفاده از کپسول مورد نظر و اقدام سریع ،مانع
از این اتفاق شــدند .جوادی افزود :از آنجا که
باید کابل فشار قوی توسط نیروهای اداره برق
قطع میشد سریعاً با واحد اتفاقات برق تماس
حاصل شد و پیش از رســیدن نیروهای اداره
برق ،توسط نیروهای آتش نشانی حریق مورد
نظر اطفا شــد .مدیرعامل سازمان آتشنشانی
خدمات ایمنی مالیر خاطرنشــان کرد :در این
میان هیچ مغازهای مــورد حریق قرار نگرفت
و فقــط مقداری از اجناس لباس فروشــی و
مقداری طال در طال فروشــی که در مجاورت
اتصال برق بودند بهعلت پایش محتویات داخل
کپسولی که همســایگان استفاده کرده بودند،
کثیف شده بود.

 58مصدوم در واژگونی اتوبوس

واژگونی یکدستگاه اتوبوس در محور سمنان-
دامغان  58مصدوم بر جای گذاشت .به گزارش
ایلنا ،یکدستگاه اتوبوس از مبدا اراک به مقصد
مشــهد در محور سمنان -دامغان واژگون شد
که بر اســاس اعــام روابط عمومیســازمان
اورژانس ،با اعالم این حادثه به ســامانه ،۱۱۵
شش دستگاه آمبوالنس و یکدستگاه اتوبوس
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افقی

  - 1از مشــاهیر علم نجوم مولف قانون
مسعودی  - 2خدای خورشید مصریان
قدیم  -ماری بســیار بزرگ  -مأنوس
شدن  - 3خصوصیت و جلوه خاصی از
محتوای یک موضوع  -شتر بی کوهان
 انتشار یافته  - 4مجال  -چهره  -سوار - 5قانونی پر دردسر و پیچیده در فوتبال
 جوی خون  -بخشی از ترمز  - 6حرفناگفتنی-جمعامیر-سهولت- 7خاطر-
نیز  -دوست داشتنی  -پیشوند نداری
 - 8فتنــه و بلوا  -کاپیتان کشــتی -
کالهبــردار - 9نامطبــوع  -مجموعه
کارمندان یک اداره  -بنده زرخرید  -نزد
ایرانیان اســت  - 10نوعی مبل  -ادب
آموختن  -حرف پیروزی - 11مقابل اثبات
 من و تو  -خواستها - 12مهاجم سیهچرده آرسنال  -سازمان فضایی آمریکا
 کشتیبان  - 13خبر نامه  -دارای همهعناصر یا اجزای مورد نیاز  -پناه - 14دیوار
بلند  -امروز و فــردا کردن  -نت منفی
- 15ازتیمهایجنوبیلیگبرترفوتبال

عمودی

 - 1ارزش  -ضــرب المثل رعایت نوبت
 - 2جبرا  ،به زور  -هدایت شــونده -
الهه گلهای رومیان باســتان  - 3تیز و
برنده  -مادر ورزشهــا  -اثر ویکتور
هوگو نویسنده فرانســوی  - 4پاکی -
مواظب باش !  -بزرگ  - 5پول آسیایی
 دوال چرمی -شــفقت  -سخنرانی - 6نه گذشته نه آینده  -کوچک ترین
کشور همســایه ایران  -نیلوفر هندی
 - 7درختچه ای در مناطق گرمسیر -
فوری  -به جریان انداختن - 8مایوس -
اخالل کننده  -سهل انگاری - 9پر آوازه
 از غزوات  -عکسی شامل همه چهره - 10عنصر شیمیایی  -نام قدیم اهر  -از
خطا یا جرم کسی گذشتن  - 11اهلی -
حیوانمفید -دوران گذشته -پایاننامه
 - 12یکی از دو جنــس  -کندن گور
 حرکتی در ژیمناســتیک ( موازنه ) - 13از شهرهای افریقای جنوبی  -یک
عامیانه  -از انواع جناس  - 14کشــتی
مخصوص بــرای حرکت میــان یخ و
دریای منجمد  -خاتون و خانم  -اینک
 - 15شهری در خراسان رضوی  -برکت
سفره

موتورسیکلت من شد و بیرون رفت .او خیلی از
اوقات سوار موتورســیکلت میشد و خریدهای
منزل را انجام میداد .پسرم گواهینامه نداشت ،اما
من از این که میدیدم میتواند با موتورسیکلت
رانندگی کند خیلی خوشــحال بودم .پدر متین
ادامه داد :هنوز دقایقی از رفتن پســرم نگذشته
بود که از کالنتری با من تماس گرفتند .خود را
به کالنتری رساندم این جا بود که فهمیدم پسرم
سوار بر موتورسیکلت هنگام تعطیلی مدارس با
خانمیکه از مدرسه خارج شده بود تصادف کرده
و آن خانــم که معلم خواهر متین بوده ،مجروح
شــده اســت .در ادامه بازپرس دستور بازداشت
موقت متین را صادر کرد.
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آمبوالنــس به محل اعــزام و مصدومان را به
بیمارستان انتقال دادند .این حادثه  ۵۸مصدوم
داشت که  ۱۴نفر به بیمارستان والیت دامغان
و  ۴۴نفر به بیمارســتان کوثر سمنان منتقل
شــدند .همچنین  ۱۱مصدوم حادثه واژگونی
اتوبوس زیر  ۱۰سال سن داشتند .خوشبختانه
این حادثه مصدوم بد حال نداشت.

