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کوتاه از حوادث

شلیکدرشوشجمجمهمردجوانراشکافت

مرد  45ســاله در شــوش بر اثر شلیکهای
مرگبار قاتل به قتل رسید.دادســتان عمومی
و انقالب شوش از آغاز تحقیقات در خصوص
شناسایی عامل قتل مردی حدود  ۴۵ساله در
شهر شوش خبر داد .به گزارش رکنا ،مصطفی
نظری گفت :حوالی ساعت  ۲۱شامگاه شنبه
 ۱۰اسفندماه حادثه قتل مردی حدود  ۴۵ساله
به پلیس آگاهی گزارش شــد .وی افزود :این
حادثه در  ۱۰کیلومتری مسیر جاده شوش به
دزفول درب ورودی شرکت شیر پگاه خوزستان
رخ داده است .دادستان شوش به آغاز تحقیقات
و جمعآوری ادله پرونده بالفاصله پس از حضور
نیروهــای پلیس در محل قتل اشــاره کرد و
افزود :قتل بر اثر اصابت گلوله در ناحیه ســر
مقتول صورت گرفته که تحقیقات اولیه نشان
از تیراندازی با اسلحه جنگی میدهد .وی افزود:
جسد مقتول مردی حدود  ۴۵ساله توسط تیم
تشخیص هویت پلیس و پزشکی قانونی ،پس از
بررسیهای اولیه به سردخانه شوش منتقل شد.

حوادث

کوتاه از حوادث

«پوآرو» بازداشت شد

دستگیریشرورهایپارککسمایی

شــرورهایی که پارک کســمایی رشــت را
به هم ریخته بودند بازداشت شدند.جانشین
فرماندهــی انتظامی گیالن از دســتگیری
عامالن شــرارت و درگیری پارک کسمایی
رشــت خبر داد .سرهنگ حسین حسنپور
اخالل در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را
خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی اعالم و اظهار
کرد :نیروی انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با
هرگونه تحرک سوء اراذل و اوباش و مخالن نظم
و امنیت برخورد میکند .به گزارش رکنا ،وی
افزود :در پی اخالل در نظم عمومی و قمهکشی
توســط اراذل و اوبــاش در پارک کســمایی
شهرستان رشت ،بررسی موضوع در دستورکار
پلیس قرار گرفت .جانشین فرماندهی انتظامی
استان گیالن با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت
عمومی اســتان با انجام تحقیقات و اشرافیت
اطالعاتی ،دو متهم این پرونده را شناســایی
کردند ،افزود :پس از هماهنگی قضائی متهمان
در عملیاتهای جداگانه و همزمان دســتگیر
شدند .این مقام انتظامی با اشاره به اینکه اراذل
و اوباش دســتگیر شــده با یکی از شهروندان
درگیر شده بودند ،گفت :عامالن تشویش اذهان
عمومی و القای حس نا امنی در جامعه ،تحت
پیگرد قانونی قرار میگیرند .سرهنگ حسنپور
علت این درگیری را اختالفات شخصی اعالم
کرد و گفت :متهمان  ۲۸و  ۲۹ســاله پس از
تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی در
اختیارمرجعقضائیقرارگرفتند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

رئیس پلیس پیشــگیری از دســتگیری فردی خبر داد که با
عنوان «پوآرو» در حــوزه میراث فرهنگی اقدام مجرمانه انجام
میداد و گفت :این فرد با راهاندازی صفحهای در اینســتاگرام
بــا حدود  ۳۰تــا  ۴۰هزار نفر فالوور ،به آمــوزش درباره نحوه
کشــف عتیقه میپرداخت .به گزارش تســنیم ،سردار مهدی
معصومبیگی با اشاره به دستاوردهای پلیس راهآهن در  11ماه
سال جاری پرداخت و اظهار کرد :مجموع ارزش ریالی کاالهای
مکشوفه در حوزه قاچاق ( کاال و ارز) به همت این پلیس معادل
 112میلیارد ریال برآورد شده است و در فرآیند مقابله با قاچاق کاال
 300نفر توســط پلیس راهآهن کشور دستگیر شدهاند .رئیس
پلیس پیشــگیری به تشــریح عملکرد این پلیس در مقابله با
موادمخدر پرداخت و افزود :در  11ماهه سال جاری در مقایسه
با مدت مشــابه سال گذشته شاهد رشد  38درصدی کشفیات
این پلیس در حوزه مواد مخدر بودهایم همچنین دســتگیری
قاچاقچیان مواد توســط این پلیس رشد  250درصدی داشته
اســت .وی با اشاره به دســتاوردهای پلیس راه آهن کشور در
کشف سرقت یادآور شد 25 :درصد قدرت کشف سرقت توسط

پلیس راهآهن افزایش داشــته و میزان دستگیری سارقان نیز
رشد  32درصدی دارد .معصومبیگی به تشریح عملکرد یگانهای
حفاظتی نیز پرداخت و افزود :مأموریت یگان حفاظت سازمان
محیط زیست بســیار حائز اهمیت است به طوریکه توسط این
یگان و در راســتای مقابله با شکارچیان غیرمجاز چهار هزار و
 500ســاح شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است .رئیس
پلیس پیشــگیری بــا عملکرد یگان حفاظت ســازمان میراث

مامور قالبی در دام پلیس

مرد شــیادی که خــود را مامور معرفی میکرد تــا از تهرانیها
اخاذی کند بازداشــت شد .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
گفت :فــردی که تحت عنوان مأمور پلیس اقــدام به اخاذی از
تعدادی شــهروند کــرده بود ،در تحقیقات تیــم عملیات 149
دســتگیر شد .به گزارش رکنا ،ســرهنگ جلیل موقوفهای بیان
داشــت :اوایل ماه جاری ،صاحبان یکی از اصناف فعال در بازار
امام زاده حســن(ع) با مراجعه به پلیس اعالم کردند ،شــخص
ناشناســی که خود را مامور معرفی کــرده ،از آنان اخاذی کرده
اســت .وی ادامه داد :بالفاصله بررســی موضوع در دستور کار

دادستان پارس آباد از دستگیری تبعه کشور جمهوری آذربایجان به جرم
قاچاق مواد مخدر در این شهرستان خبر داد .به گزارش رکنا ،امین رنجبر
گفت :بر حســب اطالعات رسیده از پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان
پارس آباد شخصی به هویت معلوم از اتباع کشور آذربایجان اقدام به خرید
مواد مخدر و نگهداری آن در منزل یکی از بســتگان خود در روســتاهای
شهرســتان پارس آباد کرده و قصد خارج کردن مواد مخدر از کشــور و
تحویل آن به افراد واســط جهت انتقال به کشــور جمهوری آذربایجان را
داشته است .وی ادامه داد :پس از دریافت این خبر مأمورین پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرستان پارس آباد با هماهنگی مرجع قضائی بالفاصله وارد
عمل شده و فرد متهم را بازداشت و تحویل مراجع قضائی دادند.دادستان
پارس آباد با بیان اینکه از این فرد مقدار یک کیلو و  ۴۰۰گرم مواد مخدر
از نوع هروئین و مقدار قابل توجهی انواع قرص و تجهیزات دیگر کشــف و
ضبط شده است افزود :متهم دارای محکومیت و سابقه کیفری در خصوص
تهیه مواد مخدر در خاک ایران در گذشته نیز بوده است.

فروشندهعتیقههایهخامنشیان
بازداشت شد

فرمانده مرزبانی اســتان اردبیل از بازداشــت فروشــنده عتیقهها و آثار
باســتانی دوره هخامنشــیان توســط مرزبانان خبر داد .به گزارش ایلنا،
سرهنگ سیدشــاهین اسمعلی در تشــریح این خبر ،گفت :در راستای
حراســت از میراث فرهنگی و ملی و مقابله با قاچاقچیان اشیاء تاریخی،
مرزبانــان هنگ مرزی گرمی با اشــراف اطالعاتی از فعالیت فردی مبنی
بر فروش و قاچاق آثار و اشــیاء باستانی مطلع شدند و بالفاصله موضوع
را در دســتور کار خود قرار دادند .وی افــزود :ماموران پس از اطمینان
از صحــت موضوع ،با انجام تحقیقات میدانــی مخفیگاه این قاچاقچی را
شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی به محــل مورد نظر اعزام
شدند.فرمانده مرزبانی استان اردبیل ادامه داد :مرزبانان پس از تفتیش و
بازرسی از محل ،موفق شدند  ۲عدد شمشیر ،یک عدد چاقوی غالف دار،
یک عدد کوزه ســفالی کوچک ۴ ،عــدد النگو ،یک عدد نوک تیر کمان،
مقادیری سنگهای تزئینی و تسبیح ،قطعات کوچک تاریخی و یک عدد
قطعه تاریخی میخی شــکل را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر
کنند .سرهنگ اســمعلی با بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگی
ارزش محموله کشف شده را  ۲۰میلیارد ریال برآورد کردند ،خاطرنشان
کرد :کاالی مکشوفه به همراه متهم با تشکیل پرونده قضائی جهت سیر
مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شدند.

پلیس جلوی خودکشی
جوان ۱۸ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان رشت اظهار کرد :ماموران انتظامی شهرستان
رشت با حضور و اقدام به موقع مانع از خودکشی شهروند  ۱۸ساله شدند.
به گزارش ایلنا ،ســرهنگ محمود حافظی اظهار داشت :برابر اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر قصد خودکشی فردی در باالی پل عابر پیاده
میدان گاز رشــت ،بالفاصلــه ماموران انتظامی در محل حاضر شــدند.
وی افزود :با حضور پلیس در صحنه این جوان  ۱۸ســاله پس از دعوت
به آرامش بــا صحبتهای ماموران انتظامی کالنتری  ۱۱از خودکشــی
منصرف شــد .فرمانده انتظامی شهرســتان رشت در پایان علت و انگیزه
این فرد را در اقدام به خودکشی را مشکالت روحی و روانی اعالم کرد و
گفت :خانواده این فرد با حضور در یگان انتظامی از اقدام به موقع پلیس
در جلوگیری از خودکشی فرزندشان تقدیر و تشکر کردند.

فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ،از افزایش  13درصدی
تشــکیل پرونده برای افرادی که اقدام بــه حفاری غیرمجاز و
خرید و فروش اقالم عتیقــه میکنند خبر داد و گفت :در این
حوزه میزان دستگیرشدگان رشد  24درصدی و اقالم مکشوفه
اصلــی در حوزه میراث فرهنگی افزایش  17درصدی داشــته
است.وی خاطرنشــان کرد :بالغ بر  12هزار قلم اقالم مکشوفه
میراث فرهنگی "اصلی" و  6هزار و  500قلم اقالم کشــف شده
از نوع "تقلبی" کشف شده همچنین در  11ماهه امسال ضبط و
توقیف فلزیاب رشد  35درصدی داشته است .این مقام انتظامی
از دســتگیری فــردی خبر داد که با عنوان "پــوآرو" در حوزه
میراث فرهنگی اقدام مجرمانه انجام میداد و بیان کرد :این فرد
با راهاندازی صفحهای در اینســتاگرام با حدود  30تا  40هزار
نفر فالوور ،به آموزش درباره نحوه کشــف عتیقه میپرداخت و
فعالیتهای مجرمانه دیگری داشت که توسط یگان حفاظت از
میراث فرهنگی در غرب کشور شناسایی و دستگیر شد.

اظهار داشت :با مواجهه حضوری شاکیان پرونده و ارائه اسناد و
مدارک ،متهم به یک میلیارد ریال کالهبرداری از 10شــهروند
تحــت عنوان مأمور پلیس اعتراف و بیان کرد که با اســتفاده از
پوشــش پلیس و با مراجعه به واحدهای صنفی مختلف و جلب
اعتماد آنان وگرفتن کارت بانکی شــان اقدام به کالهبرداری و
واریز وجه نقد به حساب خود میکرده است .این مقام انتظامی
افزود :با توجه به اعترافات متهم دستگیر شده ،بسیاری از اقالم
و وجوهی که این فرد در کالهبرداریها به دســت آورده بود ،به
مال باختگان تحویل شــد متهم با تکمیل تحقیقات به دستگاه
قضائی معرفی و سپس با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

کالهبرداری  ۲میلیاردی در فضای مجازی

رئیس پلیــس فضای تولیــد و تبادل اطالعات از دســتگیری
کالهبرداری خبر داد که با ساخت سایت جعلی بانک ازکاربران
فضای مجازی  ۲میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود .به گزارش
میزان ،ســرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت :شخصی
به پلیس فتــا مراجعه و بیان کرد بیــش از  ۴۸۰میلیون ریال
به صورت غیرمجاز در چند مرحله از حساب بانکیاش برداشت
شــده اســت ،در همین خصوص پرونده اولیه تشکیل و بررسی
موضــوع در اختیار تیمی از ماموران قرار گرفت .وی عنوان کرد:
شــاکی اظهارکرد ،قصد انجام عملیــات بانکی از طریق اینترنت
بانک خود را داشتم که با جستجوی واژه اینترنت بانک در موتور
جســتجوگر گوگل نام اینترنت بانک مورد نظر خود را جستجو
کردم و وارد اولین سایتی که مشاهده کردم شدم ،هرچه تالش
کردم موفق به انجام عملیات بانکی خود نشدم و پس از دقایقی
متوجه کالهبرداری و برداشت غیرمجاز در چند مرحله به مبلغ

بازداشت مرد خارجی که
در اردبیل خالف میکرد

تیم عملیات کالنتری  149قرار گرفت و مشــخص شد که فرد
مورد نظر دارای آدرس و مکان مشــخصی نیست.رئیس پلیس
پیشــگیری تهران بزرگ خاطرنشــان کــرد :در روند تحقیقات
پلیــس 10 ،نفر دیگر از شــهروندانی که به این شــکل از آنان
کالهبرداری شــده بود ،شناسایی شــدند .موقوفهای با اشاره به
عملیات و تحقیقات تخصصی پلیس در شناســایی و دستگیری
متهــم پرونــده ،تصریح کــرد :در رونــد تحقیقات ،ســرانجام
ســرنخهایی از فعالیتهای فضای مجازی متهم بدســت آمد و
طی یک عملیات پلیسی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد .وی

این فرد با راهاندازی صفحهای در اینســتاگرام با
حدود  30تا  40هزار نفر فالوور ،به آموزش درباره
نحوه کشف عتیقه میپرداخت و فعالیتهای مجرمانه
دیگری داشت که توســط یگان حفاظت از میراث
فرهنگی در غرب کشور شناسایی و دستگیر شد

مجموعا  ۴۸۰میلیون ریال از حســاب شــدم .رئیس پلیس فتا
تصریح کرد :کارشناســان پلیس فتا بــا بهرهگیری از روشهای
علمــی و ســایبری موفق به شناســایی مجرم و دســتیابی به

مفقودی

به اطالع میرساند اصل پروانه ســاخت به شماره12/11634 :
از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای ساخت دستمال
معطر مرطوب با الکل متعلق به شرکت تعاونی  ۱۲۶اسپیدار سبز
خوی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز و کارت خودرو تویوتا کــروال  XLI 1800به مدل
 2007به رنگ ســفید روغنی به شماره موتور 1ZZ2930496
به شــماره شاســی  JTDBR22E873216593به شــماره
پــاک  776-54ج  63به نام مهدیــه دهقان دهنوی با کدملی
 4430723885مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

شناســنامه مالکیت (برگه ســبز) اتومبیل وانت سایپا مدل 93
سفید به شماره انتظامی 68 :ایران  174و  81و به شماره موتور:
 5300271و شماره شاسی  NAS451100E4934228به نام:
حسین اکرمیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگه ســبز اتومبیل پراید مدل  83ســفید به شــماره انتظامی
 21ایران  453ط  52و شماره موتور  00651404و شماره شاسی
 S1412282192380به نام فریده باغفلکی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

ســند کمپانی اتومبیل پژو  206تیپ  2مدل  97سفید به شماره
انتظامی  68ایران  551ط  62و شماره موتور 182A0021382
و شــماره شاســی  NAAP03EE4JJ534112به نام مرسل
جعفریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

شناســنامه مالکیت – کارت و بیمهنامه اتومبیل پراید مدل 84
مشکی به شــماره انتظامی  30ایران  533ب 79و شماره موتور
 01372044و شماره شاسی  S1412284721736به نام هلیا
کاوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز اتومبیــل تیبا مدل  98ســفید به شــماره انتظامی
 30ایران 419س  13و شــماره موتور  M15 / 8870963و
شماره شاسی  NAS811100K5874349به نام مینا خیامیراد
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اطالعات هویتی وی شــده و متوجه شــدند سارق با ایجاد یک
ســایت شــبیه اینترنت بانک اصلی مورد نظر اطالعات حساب
بانکی کاربران فضای مجازی را سرقت میکند .این مقام مسئول
توضیح داد :با محرز شدن هویت مجرم برای پلیس و جمعآوری
مســتندات کامل و جامع ،پرونده وارد مرحله عملیاتی شــد و
پس از تشــریفات قضائی متهم در محل اختفای خود در یکی از
شهرهای حومه تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی
به پلیس فتا منتقل شد.ســرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد :این
شــیاد ســایبری پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و روبه رو
شــدن با مدارک و مســتندات انکارناپذیر پلیس لب به اعتراف
گشود و معترف شد ،یک سایت جعلی شبیه ساز اینترنت بانک
طراحی کردم و با این روش از بیش از  ۱۱نفر از شــهروندان با
ارزش ریالی بیــش از  ۲میلیارد ریال کالهبــرداری کردم که
توسط پلیس دستگیر شدم.
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افقی

  - 1همــکار  -زن و فرزنــد  - 2نام
التین کشور هند  -مخزن آب خودرو
 - 3قلب  -پیامبری در کام ماهی  -وقت
و هنگام  -آخرین نازی  - 4شهری در
آلمان  -افزایش  -وســایل  - 5مقابل
آفتاب  -اما  -مصیبت ها  - 6دریافتن
 شیره انگور -صاحب هنرها  - 7قومسفید پوست سامی  -نوعی کاغذ  -از
گل های زیبا  - 8تکرار آخرین حرف
 بازیگر سریال " ستایش "  -راستنیســت  - 9صفت خداوند  -عالمت
مفعولی  -همنشــین برهمن  - 10از
گیاهان علفی با ســاقه و جوانه های
خوراکی  -کله  -شرح و تفصیل خبر
یا کاری که انجام گرفته  - 11بزرگواری
 پرده در  -تجهیز شده  - 12گزند -جشن میالد مسیح  -در مرتبه نخست
 - 13پیشوند نفی  -درس نویسندگی -
پلید و پست  -شهر زیارتی  - 14مهارت
در تند نوشتن سخنانی که دیگری می
گوید  -پهن زمین شدن!  - 15از آثار
جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی -
قدیمی

عمودی
 - 1افتخار ورزش کشورمان با مدال های
جهانیوالمپیک-بهودیعهسپرده- 2برج
آجریدرنزدیکیبمدراستانکرمانمربوط
به دوران ســلجوقی  -رمانی از مودب پور
 - 3قلم خارجی  -خدایــا  ،پروردگارا -
وسیلهطبخچای-خرسفلکی- 4دستی
 عالمت جمع  -بانوی خوشنویس دورهقاجاریه - 5نامی دخترانه  -از شــهرهای
لرستان  -تازه بودن  - 6کاشف میکروب
جذام  -تلخ کالم  -نوبت پاســبانی - 7از
عناصر موجود در نمک – حرف گزینش
 مترســک  - 8امر آوردن  -توحید –مساوی  - 9مشاور فرعون در زمان حضرت
موسی (ع)  -بدنیا آوردن  -غیر قابل تغییر
 - 10دشمن سخت  -روضه خوان  -نقصان
 - 11همداســتان " رامین "  -نوعی سگ
تنومند و قوی -چک  - 12ســال میالد
پیامبر(ص)-سرما-غاریدرنزدیکیمکه
 - 13هنوز التین  -عاقل  -امیدوار  -ضمیر
مونث فرنگــی - 14ایالت آمریکا  -به کار
بردنتدبیر- 15استان خرمآباد-مجموعه
عواملمقدمهکاری

پاسخ جدول شماره5965

خودکشی پسر  22ساله در کرمان

حدود ساعت  ۲۱شامگاه شنبه  ۹اسفند پسر
جوان  ۲۲ســالهای در پی خودکشی از یک
مجتمع تجاری در شــهر کرمان جان خود
را از دســت داد .به گزارش رکنا ،او لحظاتی
پیش از پرت شدن در چند استوری در صفحه
اینســتاگرام خود در این مورد توضیح داده و
مشــکالت روحی و روانی را علــت این اقدام
عنوان کرد .او گفته که مشکلی با هیچ شخص
خاصی نداشته و کسی در این حادثه دخیل
نیست .
کشف جسد مرد جوان داخل گونی

فرمانده انتظامی شهرســتان نیشابور گفت:
جســد یک مــرد داخل گونــی در منطقه
گنبد سبز نیشابور کشــف شد .به گزارش
ایلنا ،سرهنگ حسین دهقانپور افزود :طی
گزارشــات مردمی مبنی بر مشاهده شیئی
مشکوک در انتهای منطقه گنبد سبز  ۲۹با
ک مرد
حضور ماموران نیروی انتظامی جسد ی 
جوان که ظاهرا از ناحیه بینی دچار خونریزی
شــده بود کشف شد .وی اظهار داشت :هنوز
ن مکان که توسط چه
نحوه انتقال جسد به ای 
شــخص یا اشخاصی بوده مشخص نیست و
برای شناسایی و کشف علت مرگ به پزشکی
قانونی منتقل شده است.
مادر و پسر قاچاقچی در دام پلیس

جانشین انتظامی شهرستان نوشهر از کشف
 ۲کیلوگرم تریاک پس از دســتگیری یک
مادر و پســر قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.
ســرهنگ صدرا عبدی در گفتگو با ایسنا،
اظهار داشــت :در پی کسب خبری مبنی بر
حمل موادمخدر توســط ( مادر و پسر ) از
یکی از استانهای همجوار رسیدگی موضوع
در دســتور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر
قرار گرفــت .وی افزود :مامــوران با انجام
اقدامــات اطالعاتی خــودروی متهمان را
در یکی از محورهای شهرســتان نوشــهر
شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آنرا توقیف
کردند.وی تصریح کرد:ماموران پلیس مبارزه
بــا مواد مخدر در بازرســی از داخل خودرو
 ۲کیلو تریاک که بطرز ماهرانهای داخل لوازم
آرایشی و بهداشتی و همچنین مواد خوراکی
مادر جاساز شده بود را کشف کردند.

