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یک کشته و دو زخمی در انفجار مخزن گاز خودرو

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس گفت:
در حادثه انفجار مخزن گاز «س��ی ان جی» یک دستگاه خودرو
پ��ژو  405در پمپ گاز کمربندی والفجر(جنت) ش��یراز یک نفر
کشته و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
محم��د رض��ا عالی من��ش ،در گفتگو ب��ا ایرنا اف��زود :ماموران
اورژانس پس از اطالع از وقوع این حادثه به وسیله چهار دستگاه
آمبوالنس ،یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و خودرو فرماندهی
ب��ه محل حادثه اعزام ش��دند .وی ادامه داد :یک��ی از مصدومان

این س��انحه به بیمارس��تان ش��هید رجایی ش��یراز
منتقل ش��د و مصدوم دیگر به صورت س��رپایی توسط
تکنسین های اورژانس در محل مداوا شد .مدیرعامل
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز هم گفت :به دنبال وقوع این انفجار ،نیروهای
آتش نش��انی با هماهنگی س��تاد فرماندهی سازمان آتش نشانی
ش��یراز از ایستگاه های پنج 17 ،14 ،و  18به محل حادثه اعزام
ش��دند .محمد ف��رخ زاده افزود :مخزن گاز «س��ی ان جی» یک

حوادث

دس��تگاه خودرو در حین سوخت گیری دچار انفجار
ش��د و بر اثر ش��دت این حادثه ،س��ه خودرو دیگر و
بخش عمده ای از جایگاه سوخت نیز دچار خسارت های
ش��دید ش��د .وی ادامه داد :نیروهای آتش نش��انی
پ��س از حض��ور در صحنه حادث��ه ،اق��دام به قطع
جری��ان برق جایگاه و تخلی��ه کامل این م��کان کردند و ضمن
ایمن سازی محل ،در مدت زمان کوتاهی آتش ناشی از این انفجار
مهار شد.

دستگیریسارقپلیسنما
با ۱۰فقرهسابقهکیفری
با دستگیری جواد ،مخفیگاه وی نیز شناسایی و در بازرسی از این محل،
عالوه بر کشف البسه کامل انتظامی ،یک قبضه سالح کمری همراه با
فشنگهای جنگی مربوطه و همچنین تجهیزات هشدار دهنده پلیسی کشف
و توقیف شد
رئی��س پایگاه یکم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ ،از
دستگیری متهمی با  ۱۰فقره سابقه کیفری خبر
داد که در آخرین س��رقت خود ،س��واری پژو را با
لباس مامور پلیس س��رقت ک��رده بود .به گزارش
مهر ،نهم اس��فند  ۹۵از طری��ق مرکز فوریتهای
پلیس��ی  ۱۱۰وقوع یک فقره سرقت خودرو ۲۰۶
در منطقه فرحزاد به کالنتری  ۱۶۳ولنجک اعالم
شد که با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت
خودرو و به دس��تور بازپرس شعبه دهم دادسرای
ناحیه یک تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی
در اظهارات��ش ب��ه کارآگاهان گفت :ب��رای فروش
یک دس��تگاه خودرو  ۲۰۶اق��دام به درج آگهی در
س��ایت دیوار کرده بودم که در تاریخ نهم اس��فند
فردی با ش��ماره تلفن همراه معل��وم با من تماس
گرفت و مدعی معاوضه خودرو پراید ش��خصیاش
با خودرو  ۲۰۶بنده ش��د؛ نهایتا پس از توافق اولیه
بر سر نحوه معامله برای همان روز در منطقه فرحزاد
قرار مالقات گذاش��تیم و حدودا ساعت  ۸شب بود
که فردی سوار بر یک دستگاه خودرو سواری پراید
و در حالی که لباس پلیس بر تن داش��ت به محل
ق��رار آمد و خودش را خری��دار معرفی کرد .پس
از بازدید اولیه خودروها ،از من خواس��ت تا ضمن
آنکه خودرو پرایدش نزد بنده به عنوان امانت باشد،
ب��ا خودرو  ۲۰۶چرخ��ی در همان محدوده بزند تا

از س�لامت فنی خ��ودرو مطمئن ش��ود .بنده نیز
به واسطه نوع رفتار او و به ویژه تصور این موضوع
که خودش مامور پلیس است ،ماشین خودم را در
اختیارش گذاش��تم که منجر به سرقت  ۲۰۶شد.
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بررسی ارکان
هویتی پراید و بررسی سوابق درج شده در سیستم
جامع پلیس اطالع پیدا کردند ک��ه خودرو دارای
سابقه س��رقت در یکی از شهرهای شمالی کشور
است .در بررسی پرونده سرقت پراید به کارآگاهان
اعالم شد که خودرو از داخل پارکینگ صاحب آن
سرقت شده و برابر نظریه کارشناسی پلیس آگاهی
شهرس��تان مربوطه ،به احتمال بسیار زیاد سرقت
باید توسط فرد یا افراد آشنا با صاحب خودرو انجام
شده باشد و پروندهای در همین خصوص در پلیس
آگاهی شهرستان مربوطه در حال رسیدگی است .با
اطالع از نحوه سرقت خودرو پراید ،صاحب خودرو به
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد تا
ضمن تحویل گرفتن خودرو کشف شده ،تحقیقات
تکمیلی در این خصوص نیز انجام ش��ود.با حضور
خانمی  ۳۲س��اله در پایگاه یکم پلیس آگاهی به
عنوان صاحب خودرو پراید ،کارآگاهان اطالع پیدا
کردند که منزل مالباخته نیز چندی پیش از سرقت
خودرو ،مورد سرقت قرار گرفته که در آن پرونده نیز
برابر نظریه کارشناسی پلیس ،سرقت بدون هرگونه
تخریب درهای ورودی انجام ش��ده و احتماال این
سرقت نیز همانند سرقت پراید ،توسط فرد یا افراد

درخواست طالق از شوهر رالی باز

رالی بازی های مرد جوان ،همس��ر او را برای گرفتن
طالق به دادگاه خانواده کش��اند.به گ��زارش میزان،
زن جوان که از رالی بازیهای شوهرش خسته شده بود،
با حضور در دادگاه خانواده دادخواس��ت طالق خود را
ارائه داد تا به زندگی س��ه ساله خود با شوهرش برای
همیشه پایان دهد .این زن به قاضی گفت :سه سال
است که با مهران زندگی میکنم ،اما تب دیوانه وار این
مرد به رالی مرا دیوانه کرده است .هر شب و هر روز به
پیس��ت رالی میرود و رالی بازی میکند .تمام کار و
زندگیاش را رها کرده و فقط به رالی فکر میکند .حتی
سرکار هم نمیرود .سه سال است که خرج زندگیمان
را پدرشوهرم میدهد .هرچه به مهران میگویم برای

خودش کاری دست و پا کند تا ما هم بتوانیم زندگی
مس��تقل خودمان را داش��ته باش��یم فایدهای ندارد.
از صبح تا شب با دوستانش قرار میگذارد و رالی بازی
میکند .جالب اینجاس��ت که حتی در این رشته هم
به جایی نرس��یده و فقط از روی عالقه بازی میکند.
دیگر از دس��تش خسته شدهام .کافی است بخواهیم
جایی برویم ،آنوقت جنگ و دعوا ش��روع میش��ود.
چون مهران میخواهد ب��رود و رالی بازی کند .برای
همین نمیتواند همراه من به مهمانی بیاید .از جنگ
و دعواهای هر روزمان خسته شدم .برای همین دیگر
نمیخواه��م در کنار این مرد بی مس��ئولیت زندگی
کنم و درخواس��ت طالق دارم .او باید بین من و رالی

کشف هشت کیلو
انواع موادمخدر در بافق

مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر
شهرس��تان بافق ،ضمن دستگیری
ش��ش مته��م ،مقدار هش��ت كیلو
موادمخدر از نوع حشیش و تریاك
كش��ف كردن��د .فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان باف��ق گف��ت :مأموران
مبارزه با موادمخدر شهرستان بافق
موفق شدند طی چندین عملیات،
هش��ت كیلوگرم موادمخدر از نوع
حش��یش و تریاك كشف كنند.این
مقام انتظامی ادامه داد :در این راستا
ش��ش نفر دس��تگیر و دو دستگاه
خ��ودرو نیز توقیف ش��د كه پس از

سودوکو

انتقال متهم��ان به یگان انتظامی و
تشكیل پرونده ،جهت سیر مراحل
قانونی ب��ه مراج��ع قضایی معرفی
ش��دند.فرمانده انتظامی شهرستان
بافق خاطرنشان كرد :یكی از عوامل
مهم از هم پاشیدن كانون خانوادهها ،
در ارتباط با معضل اعتیاد ،فقدان و
ی والدین
یا ضع��ف اطالعات و آگاه 
پیرامون مواد اعتیادآور میباشد.

مرتبط با صاحب منزل انجام شده است .با توجه به
شیوه داخلی سرقت منزل و پراید ،کارآگاهان پایگاه
یکم در تحقیقات از مالباخته اطالع پیدا کردند که
چند ماه پیش از وقوع سرقتها ،مالباخته با جوانی
به نام جواد .ج  ۲۷س��اله آشنا شده که این شخص
پیش��نهاد ازدواج با وی را مط��رح کرده اما به ناگاه
و پس از گذش��ت م��دت کوتاهی ناپدید ش��ده و
سرقتها نیز پس از این زمان و در یک فاصله زمانی
یک ماهه از یکدیگر انجام ش��ده است .با شناسایی
جواد ،کارآگاهان با بررس��ی سوابق وی اطالع پیدا
کردند که وی یکی از مجرمان سابقه دار با  ۱۰فقره
س��ابقه کیفری در زمینه جرائم مرتبط با س��رقت
اس��ت و آخرین بار در اواخر سال  ۱۳۹۴دستگیر
و روانه زندان شده است .در ادامه تحقیقات ،تصویر
جواد توس��ط شاکی اصلی پرونده که مالک خودرو
 ۲۰۶بود ،مورد شناس��ایی قرار گرفت و کارآگاهان
اطمینان پیدا کردند که سرقت خودرو پراید ،سرقت
منزل و  ۲۰۶هر س��ه توسط این فرد انجام شده
اس��ت .همزمان با ثبت دستور توقیف خودرو ۲۰۶
مس��روقه در سیس��تم جامع پلیس و در شرایطی
که هیچگونه نشانی از مخفیگاه جدید جواد وجود
نداشت ،کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق
به شناسایی محل تردد جواد در محدوده نظام آباد
شدند که با شناسایی محدوده تقریبی محل تردد
جواد در این منطقه ،کارآگاهان موفق به شناسایی
خودرو  ۲۰۶مس��روقه در یکی از کوچههای فرعی
یکی را انتخاب کند .من مشکلی ندارم برای تفریح به
مسابقه برود اما نباید همه زندگی را فدای رالی بازی
کند .اگر میتواند سر کار برود و زندگی مستقلی برای
خودمان بسازد من برمیگردم .در ادامه ،شوهر این زن
نیز به قاضی گفت :آقای قاضی ،همسرم از همان ابتدا
میدانست که عاشق رالی هستم .او با همین شروط
با م��ن ازدواج کرد و حاال بهان��ه گیری میکند .من
نمیتوانم ازاین کار دست بکشم.من عاشق رالی هستم
و او این را بهانهای برای جدایی کرده است .چرا آن زمان
که با هم آشنا شدیم با این موضوع مشکلی نداشت .تازه
آن وقت من بیشتر برای مسابقات وقت میگذاشتم.
پدرم همه نیازهای زندگی ما را تامین میکند و او هیچ
کمبودی در زندگی ندارد .در پایان نیز قاضی رسیدگی
به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

جمع آوری
 40معتاد کارتن خواب و پرخطر

آفت�اب ی�زد – مری�م مظف�ری:
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان یزد
از اج��رای ط��رح های پاكس��ازی و
جم��ع آوری  40معتاد کارتن خواب
و خطرن��اک خب��ر داد .س��رهنگ
منوچهرنصیری در تشریح این خبر
گف��ت :این طرح در قالب یک برنامه
هماهنگ ش��ده و در راستای اجرای
ط��رح ارتق��ای امنی��ت اجتماعی با
موض��وع جمع آوری معت��ادان تابلو
و پرخط��ر به منظ��ور زیبا س��ازی
چهره ش��هر و كاهش س��ایر جرائم
در س��طح شهرستان به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد ادامه
داد :طی اج��رای این طرح در هفته
گذش��ته تعداد  40نف��ر از معتادان
تابل��و و خطرناک جم��ع آوری و به
کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند.
سرهنگ نصیری در پایان ضمن اعالم
این مطلب که ش��هروندان می توانند
در ص��ورت مش��اهده هر گون��ه موارد
مش��کوک با مرکز فوریت های پلیسی
 110تماس حاصل کنند ،گفت :سامانه
 197پلیس نیز آماده دریافت هر گونه
انتقادوپیشنهادوتقدیرازعملکردنیروی
انتظامیازسویشهروندانمیباشد.

ارقام از  ۱تا  ۹را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  ۳در  ۳یكبار دیده شود.

شماره۲۰27 :

شماره۲۰28 :

محل ش��ده و بالفاصله ای��ن محل تحت کنترل و
مراقبت پلیسی قرار گرفت و سرانجام در ساعت ۱۷
روز یازدهم فروردین  ،۹۶متهم در حین سوار شدن
جواد به ماشین مسروقه ،دستگیر شد .با دستگیری
جواد ،مخفیگاه وی نیز شناس��ایی و در بازرسی از
این محل ،عالوه بر کشف البسه کامل انتظامی ،یک
قبضه س�لاح کمری همراه با فشنگهای جنگی
مربوطه و همچنین تجهیزات هشدار دهنده پلیسی
کش��ف و توقیف شد .متهم پس از انتقال به پایگاه
یکم پلیس آگاهی صراحتا به سرقت خودرو پراید و
منزل در شمال کشور با استفاده از دسته کلیدهای
سرقت شده از مالباخته که خانمی  ۳۲ساله بود و
همچنین س��رقت خودرو  ۲۰۶در تهران و سرقت
یک دستگاه پراید در شهرستان سبزوار اعتراف کرد
که با اخذ نیابت قضایی ،کارآگاهان به شهرس��تان
س��بزوار اعزام و موفق به کشف یک دستگاه پراید
مس��روقه دیگر از متهم ش��دند .سرهنگ کارآگاه
کرم یوس��ف وند رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی
ته��ران بزرگ ،با اعالم این خب��ر گفت :با توجه به
اعترافات صریح متهم به ارتکاب سرقت در پوشش
مامور پلیس ،شناسایی متهم از سوی مالباختگان
پرونده و بویژه سوابق متهم در ارتکاب جرائم مختلف
و احتم��ال وقوعات مش��ابه ،قرار قانونی از س��وی
مق��ام قضایی صادر و متهم ب��رای انجام تحقیقات
تکمیل��ی در اختی��ار پای��گاه یکم پلی��س آگاهی
قرار گرفت.

۵

شنبه 26فروردین 1396

 11کشته و مجروح در پی واژگونی خودرو

حادثه رانندگی در مس�یر دلگان به زهکلوت در اس�تان سیستان و بلوچستان دو کشته و
 9مجروح در پی داشت .به گزارش میزان ،در این حادثه دو تن از سرنشینان خودرو در دم جان
باختند و  9تن دیگر نیز به وسیله چهار دستگاه آمبوالنس جهت ادامه درمان به بیمارستان
خاتم االنبیا (ص) ایرانشهر منتقل شدند.

پیگیری

اعدام قاتل
شش شهروند اراکی

آفتاب یزد – گروه حوادث :بامداد  22دی ماه
سال گذش��ته جوانی  27ساله در دو مرحله با
س�لاح گرم ،جان شش تن از شهروندان اراکی
را گرف��ت .قاتل که به دلیل انتقام جویی جان
شش نفر از ش��هروندان اراکی را گرفت ،ظرف
 14س��اعت با تالش عوامل امنیتی و اطالعاتی
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد .هفدهم
اسفندماه در جلسه دادگاه که به صورت علنی
برگزار ش��د ع .ص متهم ردیف اول این پرونده
به جرم مباش��رت در شش فقره قتل عمدی به
ش��ش بار قصاص نفس( اع��دام در مال عام) در
منطقه شهرک علی ابن ابیطالب( فوتبال اراک)
و همچنین به دلیل حمل و نگهداری یک قبضه
اسلحه کالشینکف و  57فشنگ ،به هفت سال
حبس تعزیری درجه پنج و به جرم اخالل در نظم
عمومی به یک سال حبس تعزیری درجه پنجم
و  74ضربه ش�لاق محکوم شد .حال صبح روز
پنجش��نبه عامل این جنای��ت در اراک پس از
اجرای مراسم اعدام به دار مجازات آویخته شد.
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افقی

  - 1آرام�ش دادن یا کم کردن اندوه و
ناراحتی کس�ی  -ناب�ودی  - 2نمایش
تلویزیونی  -ریختن س�وخت در باک
خودرو  -جدید  - 3شبگرد و پاسبان
 نخس�تین امپراتوری جهان  -چانه ح�واس پ�رت  - 4ج�اه و ش�کوه -بیهمتا-ممکنوشدنی-5مقابلاینک
 پ�ول خرد هندوس�تان  -زبانه آتش - 6بسیار نزدیک  -ابریشم خام  -نزد
ایرانیان است  - 7یار " رامین "  -خودم
 سال مسیحی  - 8پستانداری اهلی ،پیشرو گله  -بها و قیمت  -کم  -صنم
 - 9ب�ا نرم�ی رفتار ک�ردن  -مروارید
درش�ت  -صد س�ال  - 10ن�ام افزون
 ب�رج کج داس�تانی  -پلیس مخفی - 11رام ش�ده  -از مزه ها  -س�گ بیمار
 - 12کوره نان پزی  -پرنده ای افس�انه ای
 برکش�یده  ،برافراش�ته  - 13وسیلهداوری  -ثانی  -خانه بزرگ  -چشم چران
 - 14ه�زار کیل�و  -س�ی و س�ومین
رئیس جمهور آمریکا  -خطای فوتبالی
 - 15سریالی از سیروس مقدم  -لوازم
چوبی کم ارزش منزل !

عمودی
 - 1پرتو افکنی  ،درخش�ندگی  -دست
شکسته  ....گردن است  -برشته کن برقی
 - 2ن�ور ک�م  -تیغ مطلوب!  -بر اس�اس
مقررات  - 3مجموعه پالن های مختلف -
بهت زده  - 4تیر پیکاندار  -مقابل گشاد -
خاندان  -طایفه غرب ایران  -عالمت جمع
 - 5قله زاگرس  -موفقیت  -خوراک طیور
 - 6پاکتر  -بهره  -قسمتی از قرآن مجید
 - 7چشم ها  -قدرت تشخیص  -گروهی
 - 8تکرار حرف خوردنی  -ش�یره بعضی
درخت�ان  ،صمغ  -س�خن گفت�ن  -عید
ویتنامی ها  - 9گیاهی خ�ودرو و خار دار
ب�ا خاصیت داروی�ی  -ح�رف انتخاب -
در اوقات تازه سپری شده  - 10چهره نما -
دروی�ش  -تکبر  - 11به�ا  -اتوبان  -نام
قدیم�ی رودخانه جیح�ون  - 12خطاب
نزدیک  -صابون خیاطی  -دفع مزاحم -
قدم  -یادداش�ت  - 13نباتی  -سوره 101
قرآن مجی�د  - 14گیاهی ک�ه چتر های
گل آن دان�ه های بس�یار معط�ری به نام
بادیان دارد  -نوزاد گوس�فند  -فهرست
 - 15صاحبخان�ه  -عزیمت کردن  -عدد
بازیکنانیکتیمفوتبال
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امداد

آتش سوزی در یک انبار
در جاده مخصوص کرج

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
ش��هر تهران از حریق گس��ترده یک انبار کاال
در جاده مخصوص کرج خبر داد .س��ید جالل
ملکی در گفتگو با ایسنا در این باره گفت :وقوع
حادث��ه حریق در یک انبار در س��اعت ۱۹:۲۵
روز پنجشنبه به سامانه  ۱۲۵اطالع داده شد که
در پی آن ستاد فرماندهی ،آتش نشانان چندین
ایس��تگاه را به محل حادثه واق��ع در کیلومتر
 ۱۱جاده مخصوص کرج اعزام کرد .ملکی گفت:
پس از حضور آتش نش��انها در محل مشاهده
شد که حریق دریک انبار کاال به مساحت حدود
پنج هزار متر مربع رخ داده و ش��علههای آتش
در حال س��رایت و گسترش است که بالفاصله
چندین ایستگاه دیگر نیز به محل اعزام شدند.
ملک��ی همچنین اف��زود :این حادث��ه تاکنون
 13مصدوم داشته است.

