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حوادث

کپی کارتهای بانکی در پوشش دستفروشی

رئیس شــعبه  112کیفــری دو کــرج گفت:
احکام محکومیــت جاعالن کارتهای بانکی که
در اســتانهای تهران ،مازنــدران و البرز پس از
دایر کردن بساط میوه فروشی اقدام به کپی کردن
کارت بانکی خریداران و سپس انجام خرید با آن
میکردند صادر شــد .به گزارش ایســنا ،صادق
حسنوند با اشــاره به صدور احکام افرادی که با
ایجاد بســاط فروش میوه اقــدام به جعل کارت
بانکی خریداران میکردند ،گفت :پرونده متهمان
که پنــج مرد و یک خانم هســتند با اتهامهای
کالهبرداری رایانهای از طریق استفاده غیرمجاز از
دادههای رسانهای ،دسترسی غیرمجاز به اطالعات
و جعل دادههای رایانهای در شعبه  112کیفری
دو کرج مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها
صادر شــد .وی درباره نحــوه فعالیت متهمان
توضیح داد :متهــم ردیف اول که فارغالتحصیل
مقطع کارشناســی ارشد رشته کامپیوتر از یکی
از دانشگاههای دولتی بود به همراه متهم ردیف
دوم که اقدام به خرید دســتگاه اسکیمر کرده و
ســپس با نصب برنامهای که خودشان طراحی
کرده بودند در کنار خیابان به عنوان فروشــنده
میوه یا در مانتوفروشی شروع به فعالیت میکنند؛
وقتی خریدار ،کارت بانکی خود را برای کسر مبلغ
خرید به کالهبردارها ارائه میکند متهمان پس

متهم ردیف اول که فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر از یکی از دانشگاههای
دولتی بود به همراه متهم ردیف دوم که اقدام به خرید دســتگاه اسکیمر کرده و سپس با نصب
برنامهای که خودشان طراحی کرده بودند در کنار خیابان به عنوان فروشنده میوه یا در مانتوفروشی
شروع به فعالیت میکنند؛ وقتی خریدار ،کارت بانکی خود را برای کسر مبلغ خرید به کالهبردارها
ارائه میکند متهمان پس از کشیدن کارت قربانی در دستگاه اسکیمر ،به مشتری اعالم میکنند
کارت موجودی ندارد و در این فاصله اطالعات کارت بانکی و رمز آن را کپی میکردند

از کشیدن کارت قربانی در دستگاه اسکیمر ،به
مشــتری اعالم میکنند کارت موجودی ندارد و
در ایــن فاصله اطالعات کارت بانکی و رمز آن را

کپی میکردند .حسنوند افزود :متهمان فعالیت
مجرمانه خود را در استانهای تهران ،مازندران و
البرز انجام میدادند و پس از کپی کردن اطالعات

یک کشته و  19مصدوم
در تصادف تریلی با اتوبوس

مصدومیت  13نفر در تصادف
زنجیرهایقوچان

سرپرست ســازمان اورژانس کشور
اعالم کرد که بــر اثر تصادف تریلی
با اتوبوس در محور ســمنان-دامغان
یک نفر فوت و  ۱۹نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا  ،پیر حسین کولیوند
درباره جزئیات این حادثه توضیح داد
و گفت :حوالی ســاعت  ٢:٣٧بامداد
 ١٨شهریور ماه ،بر اثر تصادف تریلی
با اتوبوس در محور سمنان – دامغان
یک نفر کشته و  ١٩نفر مصدوم شدند.
وی افزود :با اعالم حادثه به اورژانس
 ١١۵بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به
محل اعزام شد که  ١٩نفر از مصدومان
توسط آمبوالنس به بیمارستان انتقال
داده شدند و یک نفر در دم جان باخت.

ل احمر قوچــان از مصدومیت  13نفر در
رئیــس جمعیت هال 
تصادف زنجیرهای ســه خودرو در جاده قوچان به چناران خبر
داد .سعید فکوری گفت :در پی این تصادف که در کیلومتر 30
جاده قوچان به چناران روی داد ،عوامل امدادی پایگاه شــهید
کالهدوز با خودرو آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود:
در این حادثه یک دســتگاه خودرو تیبا با یک دســتگاه خودرو
نیسان برخورد کرده و پس از تجمع مردم در محل حادثه ،یک
دستگاه خودرو پیکان وانت نیز با  2خودرو مزبور و مردم برخورد
کرد.وی اظهار داشــت :بر اثر این حادثه هشت نفر از سرنشینان
سه خودرو یاد شده و پنج نفر از تجم ع کنندگان در محل حادثه
مصدوم شــدند.فکوری گفت 2 :نفر از مصدومین توسط عوامل
هالل احمر و  10نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان
حضرت موســی بن جعفر (ع) قوچان انتقال یافته و یک نفر نیز
بهصورت سرپایی درمان شد.
ن همراه سرقت شــده ،اقدام به درخواست
در سرقتها با اســتفاده از تلف 
تاکســی تلفنی اینترنتی کرده و پس از ســوار شدن به خودرو،
تلفن رانندهها را ســرقت میکردیم .به گزارش تســنیم ،از
اوایل شهریور سال جاری چندین راننده تاکسی اینترنتی با
حضور در اداره پلیس آگاهی اعالم کردند توسط دو پسر
جوان مورد زورگیری و سرقت قرار گرفتهاند که با طرح
این شــکایات تیمیاز کارآگاهان اداره آگاهی با دستور
علی وسیله ایردموسی برای بازداشت متهمان دست به
کار شدند .یکی از شکات در اظهاراتش به مأموران گفت:
در میدان فاطمیدو پســر جوان را به مقصد خیابان خیام
ســوار بر خودرو کردم که آن دو پس از طی مسافتی با ضرب
ن همراهم را ربوده و متواری شــدند .یکی دیگر از
و جــرح من ،تلف 
شاکیان در طرح شکایت به مأموران گفت :دوم شهریور ،دو مرد جوان حوالی
حسینیه ارشاد به مقصد خیابان ظفر سوار بر خودرویم شدند که به محض
ن همراهم را که روی داشبورد بود ،سرقت کرده و
سوار شدن بر خودرو ،تلف 
متواری شدند .در تحقیقات مشخص شد سارقان پس از درخواست تاکسی
اینترنتی ،و ســوار شدن بر خودرو در فرصتی مناسب با تهدید چاقو ،ضرب
و جرح و بعضاً زخمیکردن رانندهها اقدام به سرقت تلفنهمراه آنها کرده و
متواری میشدند .تحقیقات کارآگاهان برای بازداشت متهمان ادامه داشت
که چند روز قبل مأموران کالنتری  113بازار به یک دســتگاه سمند با سه
سرنشین مشکوک شده و با نزدیک شدن به خودرو متوجه زورگیری از راننده

آن شدند و به سرعت برای بازداشت متهمان دست به کار شدند که یکی
از متهمــان پا به فرار گذاشــت و در داخل یک دریچه فاضالب
پنهان شــد اما در نهایت مأموران موفق به بازداشــت وی
شــدند .متهم دیگر نیز توســط مأموران بازداشت شد و
هر دو متهم به دادسرای ناحیه  34منتقل شدند .دو متهم
به چندین ســرقت به این شیوه اعتراف کردند و یکی
از آنها در اظهاراتش به بازپرس گفت :من و دوســتم از
شهرستان به تهران آمدیم و دو سال است که معتادیم،
چند وقت قبل برای خرید مواد به خیابان ظفر رفتیم و
فروشنده مواد پیشنهاد سرقت را مطرح کرد ،وی گفت با
این روش میتوانیم سرقت کرده و تلفنهمراههای سرقتی را
به او بفروشیم که تصمیم به سرقت گرفتیم .وی افزود :در نخستین
ســرقت ،در خیابان ظفر یک خودرو را دربست گرفته و پس از سوار شدن،
تلفنهمراه راننده را ســرقت کرده و متواری شــدیم ،در سرقتهای بعدی با
استفاده از تلفنهمراه سرقت شده ،اقدام به درخواست تاکسی تلفنی اینترنتی
کرده و پس از سوار شدن به خودرو ،تلفن رانندهها را سرقت میکردیم.وی در
ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت :چون قیمت خرید ماده مخدر شیشه باال
رفته بود ،تلفنهمراههای سرقتی را فروخته و با پول آن مواد تهیه میکردیم.
دو متهم پس از اعتراف به این ســرقتها با دســتور علی وسیله ایردموسی؛
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه  34بازداشت شده و برای ادامه تحقیقات
دراختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند.

سه مصدوم بر اثر واژگونی «امویام »

خودرو ســواری به همراه دو فرزندش داخل این وسیله نقلیه گرفتار شده
که همه سرنشــینان قبل از رســیدن نیروهای امدادی با کمک رانندگان
خودروهای عبوری از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس حاضر در
محل شدند .بنابر اعالم پایگاه خبری 125؛ آتشنشانان پس از ایمنسازی
محــل حادثه بــا قطع
سیســتم برق خودرو و
کشــیدن نوار احتیاط،
اقدام به ایمنسازی محل
کردنــد و خودرو واژگون
شــده را به حالت اولیه
برگرداندند.

سرقت
نهمراه
تلف 
رانندگانتاکسی
اینترنتی

واژگونی خودرو «امویام » در بزرگراه همت منجر به مصدومیت ســه نفر
سرنشین آن شد.به گزارش تسنیم ،ساعت  5:37صبح دیروز در پی تماس
رانندگان خودروهای عبوری با سامانه  125مبنی بر واژگونی خودرو سواری
در بزرگراه همت ،بعد از بلوار اردستانی ،ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران،
بالفاصله آتشنشانان ایستگاه  80را به محل حادثه روانه کرد .به گفته سید
مهدی حسینی؛ فرمانده آتشنشــانان اعزامی ،یک دستگاه خودرو سواری
امویام  315که راننده آن زن جوانی بود ناگهان از مسیر اصلی خود منحرف
و پس از خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده ،درحاشیه خاکی بزرگراه
بر روی ســقف واژگون شد .وی خاطرنشــان کرد :بر اثر این حادثه ،راننده

سودوکو

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

شماره2349 :

کارت بانکی قربانیــان ،متهمان دیگر وارد عمل
شــده و اقدام به خرید طــا و لوازم الکترونیکی
میکردند .وی متذکر شــد :رســیدگی به این
پرونده که بیش از  9جلد بود در این شــعبه به
پایان رسیده و با توجه به اقرار متهمان و همچنین
اظهارات شاکیان و بررسی مستندات موجود اعم
از فیلم و عکس ،متهم ردیف اول و دوم عالوه بر
رد مال به  15فقره حبس تعزیری هفت ســاله
به دلیل جعل داده و  15فقره حبس هفت ساله
و شــش ماه تعزیری برای کالهبرداری رایانهای
از طریق دسترســی غیرمجاز به سامانه رایانهای
محکوم شدند .رئیس شعبه  112کیفری دو کرج
اضافه کرد :همچنین متهم ردیف سوم به چهارده
فقره حبس تعزیری پنج سال و یک ماهه به دلیل
چهارده بار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانهای
و متهم ردیف چهارم به یک فقره حبس تعزیری
سه ســاله برای دسترســی غیرمجاز به سامانه
رایانهای و رد مال محکوم شدند.وی گفت :مردم
برای جلوگیری از کالهبرداریهای این چنینی در
خریدهایی که از بساطفروشان کنار خیابان دارند
از وجه نقد برای پرداخت اســتفاده کنند در غیر
ایــن صورت امکان کپی کردن اطالعات بانکی و
رمز حســاب آنها برای سوء استفادههای بعدی
کالهبرداران وجود دارد.

شماره2350 :
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مردی که مقابل شهرداری خودسوزی کرده بود ،درگذشت

شــهروند تهرانی که سه شنبه هفته گذشته در
مقابل شــهرداری تهــران اقدام به خودســوزی
کرده بود ،به علت شــدت جراحــات وارده جان
ســپرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،در پی این
رویداد ،شــایعاتی برای سیاسی جلوه دادن اقدام
این فرد در فضای مجازی منتشــر گردیده بود،
اما بررســیها حاکی از آنست که تالش شهروند
مذکور برای تغییر کاربری بخشی از ملک مسکونی

خودکشی پسر  20ساله

جوانی که نتوانســته بود رضایت پدرش
را برای خرید خــودرو جلب کند ،اقدام به
خودکشی کرد.به گزارشباشگاهخبرنگاران،
گزارشی مبنی بر خودکشی یک جوان ۲۰
ساله به کالنتری  ۱۰۹بهارستان اعالم شد.
با بررسی علت خودکشی مشخص شد که
این جوان از پدرش درخواست خرید خودرو
میکند ،اما بــا جواب منفی و مخالفت پدر
خود رو به رو میشــود .جوان  20ساله پس

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف
 ۹۲کیلو گرم تریاک و دستگیری دو قاچاقچی مواد
مخدر توسط ماموران عملیات ویژه این پلیس در
محدوده شــمال غرب تهران خبر داد .سرهنگ
محمد بخشــنده در گفت وگو با میزان گفت  :با
دریافت گزارشی در خصوص اینکه دو قاچاقچی
مقداری مواد مخدر از قاچاقچیان جنوب کشــور
خریــداری و پس از انبار کردن در مخفیگاه خود
اقدام به توزیع آن مخدرکنند ،دستگیری متهم
و همدســتش در دســتور کار ماموران عملیات
ویژه این پلیس قــرار گرفت .این مقام انتظامیبا
بیان اینکه در پایشهای اطالعاتی مشخص شد
که متهمان مــواد مخدر را در مکانهای مختلف
مخفی میکنند ،توضیح داد :با شناســایی اولین
مخفیگاه آنان ،با هماهنگی مقام قضایی تیمیاز
ماموران عملیات ویژه برای دستگیری آنان اعزام

افقی

  - 1بــدون آلودگی و بــا خلوص نیت
و صداقت  -شــهر جویدنی  -رشــک
 - 2پرندگان  -برج آجری در نزدیکی بم
مربوط به دوران سلجوقی - 3تنها  -مثل
هم  -شــهری در فارس  -باالی فرنگی
 - 4نهفتگی  -نــام دخترانه ترکی -
نمازهای مستحبی - 5خرقه  -رنگ دانه
 سخت و استوار  - 6از ماههای سریانی ضمیر غایب  -منحنی و خمیده  -قلهزاگرس  - 7رصد کننده  -شهر سعدی
 دختر  - 8فاقد روشــنی و درخشش این مقــدار ( در بیان کثرت ) - 9عددفوتبالی-نویسندهفرانسویگارگانتوا-نو
 - 10تــا نگریــد طفل کی نوشــد ...؟
درنوردیدن-عالمتمفعولی-دستورزباناروپایی  - 11از ادات پرسشی  -خالقیت
و ابتکار  -نفرین - 12شهری در عربستان
 ســهل  -شــهری در کنار سیحون - 13عارض و چهره  -مهمانی  -پساوند
اندودن-تخممرغفرنگی- 14موسی(ع)
در آن نور خدا دید  -کرانههای آســمان
 - 15لباس ســنگین  -طعم  -نقاشی
متحرک

 - 1مکررا  -بدون دلیل همیشه شاد و
خوش بین است  - 2نمایش خنده دار
 مناسب حال  - 3رود بزرگ  -شاعرفرانسوی پارک جوان  -خالص  -قلب
 - 4ســنت  -فراوان  -پیامبر تورات
 - 5ســیخ کباب  -تنها نیکوکاران و
آمرزیده شــدهها میتوانند از آن عبور
کنند و به بهشــت راه یابنــد  -توده
مردم عــادی  - 6ثابت  -لوچ  -خرد و
کوچک  - 7دراز تریــن رود اروپا  -یار
زنجیر  -تعجب خانمها  -ماه کارگری
 - 8ارســنیک  -ترســیده  - 9نت
آخر  -اشاره دور  -بله آلمانی  -هنگام
 - 10قلهها  -ویران کردن  -عاشقی شیوه
 ....بالکش باشد  - 11بانوان  -خستگی
 با وفا  - 12آهسته عامیانه  -پهلوانیدر شاهنامه  -خدمتگزاران - 13مجازات
شــرعی  -از غزوات  -درمان کننده -
تهوع - 14شرمســار و خجل  -مفهوم
- 15سیاستمدار-گروهیازپستانداران

از مشاهده مخالفت پدرش با خرید خودرو،
به خــوردن قرص اقدام کرده و دســت به
خودکشــی میزند و با توجه به تعداد زیاد
قرصهای خورده شده به شدت مسموم و
پس از گذشت چند ساعت در بیمارستان
فوت میکند و جســد وی نیز به پزشکی
قانونی منتقل شد .با دستور بازپرس شعبه
ششم قاضی مدیر روستا ،بررسی این پرونده
در دستور کار قرار گرفت.

کشف  ۹۲کیلو تریاک و دستگیری دو قاچاقچی
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عمودی

و ناهماهنگی با سایر مالکین از یک سو و مقررات
شهرداری از ســوی دیگر باعث نارضایتی وی و
اقدام به خودسوزی گردیده بود .سه شنبه گذشته
این شــهروند حدودا  45ســاله با ریختن بنزین
بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد که با کمک
شــهروندان و ماموران ناجا به بیمارستان منتقل
شد ،اما تالش پنج روزه پزشکان به نتیجه نرسید
و وی درگذشت.
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شدند و ماموران موفق شدند ضمن دستگیری هر
دو متهم ۱۱ ،کیلو گرم تریاک به همراه هشت حقه
وافور ،سه قبضه سالح شکاری ،یک قبضه سالح
کلت کمری ،یک هزار و  ۵۸۵فشنگ جنگی و دو
کیلوگرم باروت کشف کنند .وی با اشاره به اینکه
درتحقیقاتانجامشدهمخفیگاههایدیگرمتهمان
در حصارک و جنت آباد نیز شناسایی شد ،اظهار
داشــت :بالفاصله ماموران در عملیاتهای دیگر
مخفیگاههای متهمان را مورد بازرسی قرار دادند
کــه طی آن  ۸۱کیلــو و  ۳۵۰گرم تریاک و یک
حقه وافور کشــف کردند .رئیس پلیس مبارزه با
مواد مخدر فرماندهی انتظامیتهران بزرگ در پایان
با اشــاره به اینکه میزان مواد مکشوفه در این سه
عملیات بیش از  ۹۲کیلوگرم بوده ،خاطر نشــان
کرد :متهمان پس از اعتراف به جرائم خود به مقام
قضاییمعرفیشدند.

