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حوادث

موبایلقاپی ماموران قالبی پلیس

رئیس پایگاه نهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری دو ســارق که در پوشش مأموران
پلیــس مبارزه بــا موادمخدر اقدام به ســرقت
گوشیهای تلفن همراه شهروندان کرده بودند،
خبر داد .به گزارش ایسنا ،در تاریخ اول مرداد ماه
امسال پروندهای از کالنتری  172دولت آباد به
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد
که در آن سه جوان مالباخته عنوان کرده بودند
داخل پارک توسط سرنشیان یک موتورسیکلت
مورد سرقت گوشی تلفن همراه قرار گرفتهاند.
این سه جوان پس از حضور در پایگاه نهم پلیس
آگاهی به ماموران گفتند :حوالی ساعت هشت
شب داخل پارک مدرس نشسته بودیم که یک
موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ با دوسرنشین
به ما نزدیک شد و در حالیکه سرنشینان موتور
یکدیگر را با الفاظ جناب سروان صدا میکردند ،
با معرفی خودشان تحت عنوان مأمور مبارزه با
مواد مخدر و به بهانه همراه داشــتن موادمخدر
اقدام به بازرســی بدنی هر سه نفر ما کرده و در
حالیکه هیچ چیزی پیدا نکــرده بودند مدعی
شــدند که اطالعات گوشیهای تلفن همراه ما
باید بررسی شــود و به این بهانه پس از گرفتن
گوشیهای تلفن همراهمان از ما خواستند تا برای
تحویل گرفتن آنها به کالنتری مراجعه کنیم اما
زمانیکه به کالنتری رفتیم متوجه شــدیم که
آنها ســارق بوده و به این ترفند و شیوه اقدام به
سرقت گوشیهای تلفن همراه ما کردهاند .با آغاز
رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ موفق به شناســایی تعداد
دیگری از شــکات و مالباختگانی شدند که آنها
نیز در مناطق دولت آباد ،جاده خاوران ،شهرری
و خاورشهر توسط سرنشینان یک موتورسیکلت
آپاچی سفیدرنگ مورد سرقت قرار گرفته بودند.
رئیس پلیــس پیشــگیری فرماندهی
انتظامیتهران بزرگ از اجرای پانزدهمین
مرحله طرح رعد با محوریت کالنتریها و
سر کالنتریهای پایتخت خبر داد .سرهنگ
کیوان ظهیــری در گفتوگو بــا میزان
درباره جزییات اجرای طرح رعد گفت:طی
بیست و چهار ساعت گذشته همکارانم در
مجموعه کالنتریها و سر کالنتریها با پاتک
گسترده به مخفیگاه سارقان موفق شدند
سی باند بزرگ سرقت را شناسایی و منهدم

داخــل پــارک نشســته بودیم که یک موتورســیکلت آپاچی ســفید رنــگ با دوسرنشــین به ما
نزدیک شــد و در حالیکه سرنشــینان موتــور یکدیگر را با الفاظ جناب ســروان صــدا میکردند ،
با معرفی خودشان تحت عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر و به بهانه همراه داشتن موادمخدر اقدام به
بازرسی بدنی هر سه نفر ما کرده و در حالیکه هیچ چیزی پیدا نکرده بودند مدعی شدند که اطالعات
گوشیهای تلفن همراه ما باید بررسی شود و به این بهانه پس از گرفتن گوشیهای تلفن همراهمان از ما
خواستند تا برای تحویل گرفتن آنها به کالنتری مراجعه کنیم اما زمانیکه به کالنتری رفتیم متوجه شدیم
که آنها سارق بوده و به این ترفند و شیوه اقدام به سرقت گوشیهای تلفن همراه ما کردهاند.

باتوجه به شیوه و شــگرد سرقتها ،کارآگاهان
پایگاه نهم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری و
بررسی بانک اطالعات مجرمان سابقهدار پلیس
آگاهی موفق به شناسایی یکی از سارقان به نام
شیرزاد  26ساله شدند .بررسی سوابق شیرزاد
نشان داد که وی از مجرمان سابقهدار در زمینه
غصب عناوین اســت که در سال  1395توسط
پایگاه نهــم پلیس آگاهی دســتگیر و پس از
پایان دوران محکومیت در اوایل سال  1396از
زندان آزاد شده است .با شناسایی تصویر شیرزاد

توسط مالباختگان ،محل سکونت وی در شهرک
خاوران شناسایی شــد و کارآگاهان پایگاه نهم
پلیس آگاهی به ایــن محل مراجعه و در تاریخ
سیزدهم شــهریورماه وی را دســتگیر کردند.
شــیرزاد که پس از آزادی به مصرف موادمخدر
از نوع شیشــه اعتیاد پیدا کرده در همان زمان
دستگیری صراحتا به سرقتهای تحت پوشش
مأمور اعتــراف و یکی از بچــه محلهای خود
به نام آرش  23ساله را به عنوان همدست خود
در سرقتها معرفی کرد که آرش نیز در همان

انهدام  ۳۰باند سرقت در پایتخت

کنند.وی با اشاره به اینکه اجرای طرح رعد
با دستور فرماندهی انتظامیتهران بزرگ
بدون تعطیلی در ســطح سر کالنتریها و
با محوریت کالنتریهــا در همه مناطق و
محلههای تهران اجرا میشود ادامه داد :
با اجرای این طرح  ۵۰۱سارق که در قالب
 ۳۰باند بزرگ سرقت و زورگیری فعالیت
میکردند شناســایی ودســتگیر شدند.

ظهیری افزود:ارزش اموال سرقتی متهمان
دستگیر شــده بیش از  ۶میلیارد تومان
برآورد شده است .رئیس پلیس پیشگیری
تهران بزرگ گفت:در حوزه قاچاق کاال نیز
رسیدگی به  ۵۰پرونده در دستور کار قرار
گرفت و تعــداد  ۲۰متهم در زمینه قاچاق
کاال شناسایی و دستگیر شدند؛ که ارزش
اموال کشــف شده از متهمان بیش از یک

پرونده جوانی که در حمایت از برادرش وارد درگیری شد و با چاقو به قتل
رسید ،در حالی رسیدگی شد که یکی از متهمان به اروپا فرار کرده و متهم
دیگــر نیز قتل را انکار کرد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،این درگیری در
یکی از مناطق جنوب تهران اتفاق افتاد و بعد از اینکه کامران زخمیشــد،
دوســتانش او را به بیمارستان رســاندند ،اما از آنجا که ضربه چاقو یکی از
شــاه رگهای او را قطع کرده بود جانش را از دســت داد.در ابتدای جلسه
رســیدگی به این پرونده که در شعبه  ۷دادگاه کیفری استان تهران برگزار
شــد ،کیفرخواســت علیه متهم به نام شاهین
خوانده و نماینده دادســتان خواســتار مجازات
متهم شــد .همچنین برای ســه متهم دیگر نیز
به اتهام شــرکت در نزاع دستهجمعی درخواست
مجازات شد.در ادامه پدر و مادر مقتول در جایگاه
قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند.
وقتی نوبت به متهم رســید ،او اتهام قتل را رد کرد و گفت :درگیری اصلی
میان دوست من به نام کاظم با برادر کامران بود .کاظم به کامران گفت :چرا
به من نگاه کردی و ســر این موضوع با هم دعوا کردند .کاظم برادر کامران
را زد .چند دقیقه بعد کامران آمد و به این موضوع اعتراض کرد .من گفتم
که درگیری تو با کاظم اســت و کسی که برادرت را کتک زده ،من نبودم.
بعد کاظم فحشی به مقتول داد و دعوای آنها باال گرفت .کامران به سمت

من هم حمله کرد و خواســت مرا بزند من یک چاقو داشــتم ،اما نمیدانم
ضربه زدم یا نه.سپس یکی از شاهدان در جایگاه حاضر شد؛ او گفت :من و
کامران با هم دوست بودیم .برادر کامران با او تماس گرفت و گفت که دعوا
کرده و کاظم او را زده اســت .کامران و من هردو ورزشکار حرفهای هستیم
و آن روز هم داشــتیم از کوه برمیگشتیم که برادر کامران تلفن کرد .من
به کامران گفتم بهتر است نرویم ،چون کاظم از اراذل محل است و ممکن
اســت درگیری ایجاد شــود ،اما کامران قبول نکرد .وقتی هم که به محل
رسیدیم دوستان کاظم چیزی نگفتند ،اما کاظم
توهین کرد و با پرخاشــگری حرف زد که همین
هم کامران را عصبانی کــرد .آنها با هم درگیر
شدند؛ کاظم با قمه و متهم حاضر در دادگاه هم
با چاقوی گاوکش به او حمله کرد که یک ضربه
به مقتول زد و من این را دیدم .شدت خونی که
از کامران میرفت آنقدر زیاد بود که انگار خون فواره میزد.ســپس دیگر
متهمان در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند.وقتی متهم
ردیف اول برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت؛ گفت :من از اولیای دم
طلب حاللیت دارم .واقعا قصد کشــتن نداشــتم و نمیخواســتم اینطور
شود .واقعا نمیدانم ضربه زدم یا نه .اشتباه کردم و درخواست بخشش دارم.
در پایان قضات شعبه  ۷دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند.

راننده پژو  ۴۰۵پس از تصادف شــدید با یک اصله درخت و واژگون شدن
خودرو ،به علت شــدت جراحات جــان باخت .به گزارش تســنیم ،توکل
قاسمپور ،رئیس ایستگاه  14آتشنشــانی درباره جزئیات این حادثه اظهار
کرد :یک دستگاه خودرو سواری پژو  405به علت نامشخصی پس از برخورد
با جدول خیابان و یک اصله درخت حاشیه بلوار ،بر روی سقف واژگون شد.
وی افزود :شــدت تصادف به حدی بود که خودرو سواری کام ً
ال متالشی و
راننده آن (مردی پنجاه و پنج ساله که تنها سرنشین این خودرو بود) داخل
اتاقک آن گرفتار و به سختی مجروح شده بود .رئیس ایستگاه  14آتشنشانی
تصریح کرد :آتشنشانان بالفاصله با رعایت اصول ایمنی و قطع برق خودرو ،با
استفاده از تجهیزات هیدرولیکی ویژه نجات ،اقدام به برش بدنه خودرو کرده
و سپس راننده را از میان آهنپارههای این وسیلهنقلیه بیرون آورده و تحویل
عوامل اورژانس دادند .قاسمپور ادامه داد :طبق معاینات تیم پزشکی اورژانس
حاضر در محل مشخص شد که راننده خودرو بر اثر شدت صدمات وارده در
همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

مرگ تلخ راننده پژو ۴۰۵

قتل به خاطر
یک نگاه

سودوکو

میلیــارد و  ۷۰۰میلیون تومــان بر آورد
شده است.
ســرهنگ ظهیری تصریح کرد :در حوزه
کشــف اموال و انبارهای احتــکار کاال
نیز ماموران پلیس موفق به شناســایی
 ۱۷تریلی اموال احتکار شــده شدند که
این اموال شامل وسایل پزشکی ،خانگی،
خودرو و پارچه بود  ۴۱باند در زمینه احتکار
کاال متالشــی و  1594نفر نیز در اینباره
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

شماره2351 :

سقوط مرگبار پژو با چهار کشته

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت :سقوط
مرگبار یک دستگاه سواری پژو روآ به داخل پل
در محور سمنان  -دامغان چهار نفر را به کام
مرگ کشاند .به گزارش میزان ،سرهنگ تقی
کبیری اظهار داشت :ساعت  ۱۰:۳۰روز گذشته
بــا دریافت خبــری مبنی بر مفقود شــدن
چهار عضو از یک خانواده در مســیر شاهرود،
تالشهــای ویژه ماموران برای یافتن این افراد
آغازشد .رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه
داد :بنــا بر اظهــارات دیگر اعضــای خانواده،
پدربــزرگ ،مادر بزرگ ،مادر و یکی از فرزندان
شان با یک دستگاه ســواری پژو روآ از تهران
به ســمت شاهرود در حرکت بودند که پس از
ساعتی ،هیچ کدام پاسخگوی تلفن خود نبودند.
وی افزود :سرانجام پس از چندین ساعت تالش
و جستجو ،خودرو موردنظر که در کیلومتر ۴۰
محــور ســمنان  -دامغان پــس از برخورد با
خاکریز دهنه یک پل به داخل آن سقوط کرده
بود پیدا شد .کبیری ،ناتوانی راننده در کنترل
وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی
را علت بــروز این حادثه اعــام و افزود :برای
پیشگیری از این گونه سوانح تلخ و دردناک که
روح هر انسانی به خصوص ماموران پلیس که با
صحنههای ناگواری مواجه میشوند را میآزارد،
باید از رانندگــی طوالنی مدت اجتناب کرد و
استراحت به موقع را جدی گرفت.

افتادن رخت آویز مقابل مغازهای بر روی مردی
 ۳۶ســاله در حوالی خیابان اســتاد حسن بنا
موجب فرو رفتن یکی از میلههای آن به ســر
این شخص شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران،
وحیــد شــیرمحمدی فرمانده آتش نشــانان
اعزامیدر مورد چگونگی وقوع این حادثه گفت:
بنا به اظهار شاهدان ،مرد  36سالهای در داخل
کوچــه و در کنار مغازهای نشســته بود که با
برخورد ناگهانی دست شخص رهگذری با رخت
آویز فلزی که در مقابل این مغازه قرار داشــت،
این وســیله بر روی مرد  36ساله واژگون شد
و موجب فرورفتن یکــی از میلههای نازک آن
در ســرش شــد.وی با اعالم این که این اتفاق
باعث ســوراخ شدن پوست ســر این مرد و نیز
جراحت ســر وی شــد ،افزود :در این حادثه با
افتادن رخت آویز به یــک طرف و برخورد آن
با سر این مرد  36ساله ،یکی از میلههای نازک
رخت آویز ،پوســت سر این فرد را سوراخ کرده
و پس از حدود  10ســانتی متر از سمت دیگر
پوست ســر خارج شد ولی به جمجمه سر این
شخص آسیبی نرسید .این فرمانده آتش نشانی

افقی
  - 1پســیکولوژی  -یخ زده  - 2شهری
در ایتالیا  -در مرتبه نخســت  -صحرا
و دشــت  - 3حرف انتخاب  -هدایت
گر  -مکانها - 4از مصالح ســاختمانی
 طلبــکار -مرز بی پایــان  -عالمتمفعولی  - 5گاز مهتابی  -دانه خوشبو
 بارانداز کشتیها - 6نوعی قطع کتاب -برافروخته  -آب شرعی  - 7دریاچه ای
در آفریقا  -لقب حضرت عیســی (ع)
 برتر  - 8خواهش نفس  -چاق و فربه عنوان محترمانه مردانه  -قوچ  - 9قومسرخپوســت بومیمکزیک  -پیامبری
مشــهور به زیبایی  -خشــکی مزاج
 - 10شلوار جین  -درخشیدن  -متعهد و
مجبور-11شیفته-مخترعتلفن-بخاری
برقی  - 12مشت تو خالی  -گل سرخ -
بسیاربخشنده-بریدنشاخههایاضافه
 - 13آیینهای ســنتی  -نوعی بیماری
عفونی حاد همراه با تب  -عدد فوتبالی
 - 14واحد پول سورینام  -بد گویی شعری
 تیم فرانسوی - 15پرنده ای افسانه ای -متصدیقهوهخانه

 -1بازیگر خانم فیلم نیمه شب اتفاق
افتاد  -مزاحم تابستانی - 2پرحرفی  -از
انواع مسلسل  -قابل رویت  - 3ضمیر
غیر حضوری  -کنایه از صادق  -دردمند
 - 4لوس  -شوم  -حرف بیست و پنجم
 سرشوی گیاهی  - 5گواه  -غلط گیراداری  -از پرندگانی که نمیتواند پرواز
کند  - 6نهی کننده  -فاتح  - 7پست
الکترونیکی  -کارگر کشــتی  -قیمت
 - 8بی جنبشــی  -فلز سرخ  -سقف
دهــان  -ضروری  - 9خجســتگی -
رشتههای گیاهی  -نام سلیمیقهرمان
وزنه برداری ایران  - 10الیق و ســزاوار
 شیره چغندر  - 11شهری در اصفهان طایفه  -باالتر ( واال ) - 12اسم  -چغندرپخته  -گناه  -نیک  - 13دیواره  -مرکز
آذربایجان غربی  -نت منفی  - 14طلق
نسوز  -اتاق درس  -ترشح  - 15دهان -
تیمتبریزیلیگبرترفوتبالایران

ریزشمرگبارکوهدرمحورهراز
بخشدار الریجان از جان باختن یک نفر
دراثر ریزش کوه در محور هراز خبر داد.
رضا مقدم در گفت و گو با ایسنا با اشاره
به این که این حادثه که در ســاعت  ۷و
 ۳۰دقیقهصبح۱۹شهریوربراثرریزشکوه
اتفاق افتاد ،اظهار کرد :یک زن  30ساله
جان باخت و کودکی  2ســاله و مردی
40ســاله و یک زن 77ساله نیز مصدوم
شدند .وی با اشاره به پرواز بالگرد اورژانس
برای انتقال مصدومین ریزش ســنگ
در هراز خاطرنشــان کرد :مصدومان به
درمانگاه گزنگ منتقل شده و حال یکی
از مصدومان وخیم اســت .بالفاصله بعد
از حادثه ،جاده توسط نیروهای راهداری
پاکســازی و هم اکنون وضعیت عادی و
روان است.

فرو رفتن میله رخت آویز در سر مرد جوان
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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.

شماره2350 :

تاریخ دســتگیر شــد .همچنین در بازرسی از
پارکینگ محل سکونت آرش ،کارآگاهان موفق
به شناسایی موتورســیکلت آپاچی سفیدرنگ
مورد استفاده در سرقتها شده و مشخص شد
موتورسیکلت متعلق به برادر آرش است و آرش
پــس از خروج برادرش برای رفتن به ســرکار،
بدون اطالع وی اقدام به برداشتن موتورسیکلت
میکرده اســت .همزمان با دستگیری متهمان
و کشــف تعدادی از گوشــیهای تلفن همراه
مسروقه از مخفیگاه آنها ،کارآگاهان با شناسایی
تعداد دیگری از شــکات اطالع پیدا کردند که
متهمان عالوه بر ســرقت در پوشــش مأمور،
سرقتهای دیگری به شیوه زورگیری و تهدید
با سالح سرد نیز داشتهاند .براساس اعالم مرکز
اطالع رســانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ
کارآگاه کرم یوسف وند ،رئیس پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعــام این خبر گفت :
با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقتهای
تحت پوشــش مأموران و شناســایی تعدادی
از شــکات ومالباختگان و به منظور شناســایی
دیگر جرائم ارتکابی متهمان و ســایر شــکات
ومالباختگان ،هماهنگی الزم با بازپرس شــعبه
چهارم دادســرای عمومیوانقالب شهرری برای
انتشــار بدون پوشش تصویر هر دو متهم انجام
شده است .لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که
موفق به شناسایی تصویر متهمان شدهاند دعوت
میشود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری
خیابان آســتانه مراجعه کنند .وی همچنین با
اشــاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد:
درخواست کارت شناسایی از مأموران به منزله
عدم همکاری با پلیس نیست و تمامیماموران
ملزم به ارائه کارت شناسایی خود هستند.
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تصریح کرد :آتش نشانان برای انتقال مصدوم به
بیمارستان ،تحت نظارت عوامل اورژانس مجبور
شدند میله فلزی را با دستگاه برش هیدرو لیک،
کوتاه کرده و همچنین از رخت آویز جدا کنند.
شــیر محمدی اعالم کرد که بالفاصله این مرد
که «رضا –غ» نام داشت توسط عوامل اورژانس
به بیمارستان انتقال یافت .تحقیقات بیشتر در
این خصوص از ســوی کارشناسان آتش نشانی
در حال انجام است.

