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حوادث

بر اثر واژگونی اتوبوس  9نفر از هموطنان جان باختند

اعزام دستگاه سی تی اسکن از تهران به فردوس برای مداوای مصدومان!
آفتاب یزد – گ�روه حوادث  :بر اثر واژگونی
اتوب��وس در س��اعت  2و  34دقیق��ه بامداد روز
گذش��ته ( دوشنبه) در جاده دیهوک – فردوس
 9نفر از هموطنان کشته و  36نفر مصدوم شدند
که اس��امی فوتیها را اورژانس طبس ،به ش��رح
ذیل اعالم کرده است:
 -۱جواهر هرمزیمقدم از تلخابشیرین
 -۲ملکه کرمی
 -۳شاهبیبی جاللی از دیل
 -۴فاطمهزهرا فاتحیمنش از دیل
 -۵زری بزرگزاده از دیل
 -۶شاهبیبی درودگر اصل از دیل
 -۷زینب رضاییالر از الر باشت
 -۸شوکت محمدپور بیدک از بیدک باشت
 -۹گلجهان افتخاریعمله از بیدزرد
اسامی زخمی ها نیز به شرح زیر است:
 -1زهرا گشت طالب
 -2دلبر هرمزی
 -3پرنیا بالیده
-4خدیجه طیبی
 -5جان آفرین جاللی
 -6افسر خوشنود
 -7گلی طالبی
 -8داوود پناهی پور
 -9حمیده بالیده
 -10فاطمه رستگار
 -11کتایون سلیمانی
 -12خدیجه مصیب زاده
 -13نادر پور محمد
 -14هاجر بابایی خیرآباد
 -15ماه پری رضایی
 -16پری بالیده
 -17ماه افسر هرمزی مقدم

 -34زهرا صالح نژاد
 -35زهرا سادات حسینی
 -36نرگس روزخون

 -18سپند طیبی فرد
 -19مهین ولی پور
 -20فاطمه طالبی
 -21حکیمه اله کنی
 -22کفایت طالبی
 -23مریم فضل نژاد
 -24بی بی گل صفا
 -25مرتضی روز استانی
 -26سپیده هندویان
 -27مریم ملکی زاده
 -28فاطمه عظیمی نیا
 -29سید روح اهلل حسینی
 -30نوشین حیدرپور
 -31رضا ناصرپور
 -32فریده رئیسی
 -33ماه زینب نوروزی

تاکید بر رسیدگی ویژه

در همی��ن حال نماینده م��ردم فردوس ،طبس،
بشرویه و س��رایان در مجلس ش��ورای اسالمی
بر رس��یدگی ویژه به مصدومان حادثه واژگونی
اتوب��وس دیهوک -فردوس تاکی��د کرد و گفت:
تیم پیگیری برای عیادت و رسیدگی به مشکالت
حادث��ه دی��دگان این س��انحه مش��خص ش��د.
محمد رضا امیر حس��نخانی گف��ت :هتل عماد
نظام فردوس آمادگی کامل خود را جهت اقامت
همراه��ان مصدومان اعالم کرده اس��ت .رئیس
اورژانس فردوس هم بر انتقال هرچه س��ریع تر

جیببر حرفهای برای دوازدهمین بار به دام افتاد

رئیس کالنتری  ۱۰۷فلس��طین ،گفت :ظهر
روز یکش��نبه در یکی از ایستگاه های اتوبوس
در محدوده س��ه راه طالقان��ی ،درگیری میان
دو م��رد توجه مام��وران را جلب کرده و برای
بررس��ی موضوع وارد ماجرا ش��دند .سرهنگ
"غالمرضا یوس��فوند" ،اظهار داشت :در نهایت
طی بازجویی های انجام ش��ده مش��خص شد
ک��ه یکی از ای��ن دو م��رد س��ارق و دیگری
شاکی اس��ت.وی بیان داش��ت :به این ترتیب
مرد س��ارق تحت بازجویی قرار گرفت که در
نتیجه به جرم خود اعتراف و همچنین به سه

شرور منطقه تهرانپارس به اتهام تخریب هفت خودرو شناسایی و دستگیر
شد .به گزارش میزان ،یکشنبه شب گذشته اهالی خیابان بهار تهرانپارس از
تخریب چند خودرو از سوی شرور معروف محله و همدستش در چهارراه
تیرانداز خبر دادند .بالفاصله با توجه به حساسیت موضوع ،رئیس کالنتری
در محل حاضر و مش��خص شد دو پسر جوان در حال تخریب خودروهای
پارک ش��ده در کنار چهارراه تیر انداز هستند.
یک��ی از اراذل و ب��ا حضور تیم های کالنتری دو پس��ر جوان با
اوباش معروف منطقه موتورسیکلتآپاچیازمحلفرارکردندکهماموران
است که با استفاده از ب��ه تعقی��ب آنه��ا پرداخت��د .در میان��ه راه
قمه اقدام به تخریب ترک نش��ین موتور س��یکلت از موت��ور پیاده و
هفت خ��ودرو از نوع
درجویخیابانمخفیشد.مامورانکهمتوجهشدند
پژو ،ام وی ام و پراید
متهم ش��رور "محمد" معروف به "محمد بلک"
کرده است
است ،به جس��تجو در جوی آب پرداختند که
پسر جوان از داخل جوی خارج و وارد خانه یکی از اهالی شد .ماموران که
متوجه خطرات موجود شدند ،با حفظ احتیاط به تعقیب او پرداخته و پس
از اینکه شرور محله تهرانپارس از داخل چندین خانه فرار کرد ،سرانجام او
را در خیابان بهار دس��تگیر کردند .در ادامه ،تیم دیگری از ماموران که به
دنبال پسر موتور سوار بودند ،موفق شدند در اتوبان باقری پس از اخطارهای
متوالی ،با شلیک گلوله به سمت الستیک موتور سیکلت متهم را متوقف
و دس��تگیر کنند.با انتقال دو متهم به کالنتری  147گلبرگ مشخص شد
متهم اصلی محمد ،یکی از اراذل و اوباش معروف منطقه است که با استفاده
از قم��ه اقدام ب��ه تخریب هفت خودرو از نوع پ��ژو ،ام وی ام و پراید کرده
اس��ت .همچنین در بازرسی
بدنی متهم مش��خص شد او
روی پلک های خود اسامی
دو ب��رادرش را خالکوب��ی
ک��رده است.س��رهنگ دوم
س��عید اعال قلی پور رئیس
کالنت��ری  148گلب��رگ
ب��ا اع�لام این خب��ر گفت:
متهمان برای رس��یدگی به
پرونده ش��ان تحویل پلیس
امنیت شدند.

سودوکو

سارق گوشواره کودکان در هفت چنار دستگیر شد

فقره س��رقت و جیب بری دیگر در همان روز
نی��ز اقرار کرد و در بازرس��ی بدنی از وی یک
دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه و دو کیف پول
مسروقه کشف شد.

دستگیری«محمدبلک»شرورتهرانپارس
درخانهشهروندان

رئیس کالنت��ری  ۱۱۱هفت چن��ار ،گفت :عصر
روز یکش��نبه گذش��ته ماموران گش��ت انتظامی
ای��ن کالنت��ری در ح��ال گش��تزنی در محدوده
اس��تحفاظی خود بودند که به پالک دس��تکاری
شده وسیله نقلیه یک موتورسوار مشکوک شده و
برای بررس��ی موضوع به تعقیب وی پرداخته و او
را دس��تگیر کردند .به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛
سرهنگ قدرت اهلل حق پرست عنوان داشت :طی
بررسیهای انجام شده فنی و تخصصی مشخص
شد که این مظنون از چند روز پیش به جرم سرقت
و زورگیری از گوش��واره ک��ودکان ،تحت تعقیب
است .به این ترتیب ،متهم بار دیگر تحت بازجویی

ضرب و شتم کودک  4ساله
توسط برادرش

مع��اون اجتماعی بهزیس��تی اصفهان از ضرب و ش��تم کودک  4س��اله
خمینی شهری توس��ط برادرش خبرداد .به گزارش ایلنا ،مجتبی ناجی
با اش��اره به آخرین وضعیت کودکی که  ۱۲بهمن توس��ط ش��هروندان
خمینی ش��هر به بیمارستان اش��رفی این شهرستان انتقال یافت ،اظهار
داش��ت :این کودک در مصاحبه اولیه با مددکاران اورژانس اجتماعی به
موضوع مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط برادرش اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه این کودک خود را «زهرا» معرفی کرده است ،افزود :به
گفته خود این دختر حدودا ً چهار ساله وی با برادر و زن برادرش زندگی
میکرده و در خانه برادرش مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته است .معاون
اجتماعی بهزیس��تی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر با توجه
به فش��ارهای روانی که به این کودک چهار ساله وارد آمده به هیچ کس
اعتماد نداش��ته و در خصوص اتفاقاتی که برایش افتاده با کس��ی سخن
نمیگوی��د ،اضافه کرد :باید توجه داش��ت که این ک��ودک هنوز هویت
مش��خصی ندارد و معلوم نیست در کدام یک از شهرستانهای اصفهان
م��ورد آزار و اذیت قرار گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه هنوز این کودک
تحویل بهزیستی نشده است ،گفت :بنابر دستور دادستان خمینی شهر،
این کودک پس از ترخیص از بیمارس��تان تحویل بهزیس��تی میش��ود
و مددکاران نس��بت به شناس��ایی هویت وی اقدام خواهند کرد .ناجی
در ادامه با بیان اینکه س��االنه  ۵۰کودک س��رراهی در اس��تان اصفهان
شناسایی و تحویل بهزیستی میشوند ،افزود :کودکانی که سن کمتری
دارند تحویل خانوادههای در صف انتظار فرزندخواندگی شده و کودکان
با س��ن باالتر در مراکز بهزیس��تی نگهداری میش��وند .وی تصریح کرد:
افرادی ک��ه در صف فرزند
خواندگی هستند نسبت به
تحویل کودکان باالی سن
 ۲س��ال تمایل��ی ندارن��د.
معاون اجتماعی بهزیستی
استان اصفهان اضافه کرد:
طی ش��ش م��اه اخیرهفت
کودک ب��ه خانوادههای در
صف انتظار فرزندخواندگی
استان اصفهان تحویل شده
است.

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

شماره2255 :

دستگاه سی تی اس��کن از تهران به بیمارستان
حضرت رس��ول(ص) فردوس تاکید کرد و گفت:
با توجه به موقعیت این شهرستان و بروز حوادث
و تصادفات زیاد در محورهای مواصالتی آن ،این
امر ضروری است .مجید نقره دانی افزود :دستگاه
سی تی اسکن موجود در این بیمارستان ،مدت
یک ماه اس��ت که خراب و غیرقابل استفاده بوده
و در ح��ال حاضر مصدومان س��انحه باید برای
انجام امور تش��خیصی سی تی اسکن و ام آر آی
به بیرجند (مرکز استان) اعزام شوند .مدیر مرکز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی دانش��گاه
علوم پزش��کی بیرجند نیز بیان ک��رد :بالفاصله
 ۱۴دس��تگاه آمبوالن��س و  ۱دس��تگاه اتوبوس
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد و  ۳۶مصدوم
این حادثه به همراه اقدامات پیش بیمارستانی به
بیمارستانهایطبسوفردوسمنتقلشدند.علی
دلخروشان گفت :بالگرد اورژانس هوایی بیرجند
جهت انتق��ال تعدادی از مصدومین به س��مت
فردوس به پرواز درآمد .مسئول روابط عمومی و
تبلیغات سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی هم
در اینباره گفته است که اغلب سرنشینان اتوبوس
س��انحه دیده ،زی��ارت اولی هستند.س��رهنگ
محمدحسین علی آبادی افزود :بیشتر این افراد
زیر پوش��ش نهادهای حمایتی هستند که سپاه
اتوبوس را در اختیار آنها گذاشته است .وی اظهار
کرد :این اتوبوس از مقصد گچساران در کهگیلویه
و بویراحمد راهی مش��هد بود و مسافران آن زن
بودن��د .وی افزود :ح��ال برخی مصدومان وخیم
بوده که با پیگیری انجام شده با اورژانس هوایی
از شهرس��تان های طبس و فردوس به بیرجند
منتقل شدند و بقیه در همان شهرستان ها تحت
مداوا هستند .سرهنگ علی آبادی بیان کرد :علت
حادثه در دست بررسی است.

شماره2256 :

ق��رار گرفت که در نهایت به ج��رم خود مبنی بر
سرقت و زورگیری طالهای کودکان اعتراف و پس
از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیش��تر به پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
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همسرکشی در تهران و دستگیری در مشهد

م��رد همس��رکش که پس از قتل همس��رش
ب��ه مش��هد مت��واری ش��ده ب��ود ،س��رانجام
دس��تگیر ش��د .به گزارش میزان ،ساعت ۲۳
بیس��ت و هش��تم دی م��اه ،از طری��ق مرکز
فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰وقوع یک فقره قتل
در خیابان محالتی – خیابان میرهاش��می به
کالنتری  ۱۳۲نبرد اعالم شد.
ب��ا تش��کیل پرون��ده مقدمات��ی ب��ا موضوع
"قتل عمد" و به دس��تور بازپرس ش��عبه دوم
دادس��رای ناحیه  ۲۷تهران ،پرونده در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی در محل جنایت مش��خص شد جسد
خانمی  ۵۶س��اله به هویت مش��خص ،توسط
فرزند پس��رش در داخل خانه پیدا شده است
که با حضور اورژانس در محل و انجام معاینات
اولیه به مأموران اعالم میشود که این خانم بر
اثر اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه گردن و
قفسه س��ینه به قتل رسیده است.پسر مقتول
در اظهارات��ش به کارآگاه��ان گفت:زمانی که
وارد خانه ش��دم ،ناگهان م��ادرم را غرق خون
دی��دم؛ بالفاصله به اورژانس و  ۱۱۰زنگ زدم؛
مادرم را جهت انتقال س��ریع به بیمارستان به
بی��رون س��اختمان آوردم ،اما زمان��ی که تیم
اورژانس در محل حاضر شد ،در همان معاینه
اولیه اعالم شد که او فوت کرده است.با انجام
تحقیق��ات میدانی ،کارآگاه��ان متوجه غیبت
همس��ر مقتول به نام نادر  56س��اله در محل
ش��دند .بالفاصله تحقیقات برای دس��تگیری
وی ب��ه عنوان مته��م پرونده در دس��تور کار
قرار گرفت و با بررسی صحنه جنایت ،کارآگاهان
اطمینان پیدا کردند که وی از محل سکونتش
(محل جنایت) متواری ش��ده است.تحقیقات
برای شناس��ایی مخفیگاه و دس��تگیری متهم
در دس��تور کار کارآگاهان قرار داشت تا نهایتا

کشف محموله قاچاق دندان مصنوعی در گمرک بازرگان

مام��وران گمرک بازرگان در بازرس��ی و کنترل
ی��ک اتوب��وس از مبدا گرجس��تان ،دندان های
مصنوعی س��اخت کشور ایتالیا را کشف کردند.
به گزارش ایرن��ا ،این محموله قاچاق به صورت
ماهرانهایدرقسمتهایمختلفاتوبوسجاسازی
ش��ده بود اما ماموران گم��رک با رصد اطالعات
محموله های ورودی ،موفق به کشف این محموله
قاچاق شدند .گمرک مرز بازرگان از پرترددترین
مرزه��ای گمرک��ی کش��ور اس��ت ک��ه روزانه
مس��افران زیادی از کشورهای ترکیه و همسایه های
ش��مالی به قصد ای��ران و بالعک��س از این مرز
ت��ردد می کنند .براس��اس گزارش دفت��ر اطالعات
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 جایگاه عكس  -بخش�نده قبیله طی-7دریاچهترکیه-حرفندا-ساکنمحله
جهان- 8مردگان-خاور-اصالحکردن - 9نامی پسرانه  -نوعی شیرینی  -فهم
ب�ی پای�ان !  -ج�واب " ه�ای "  - 10نام
پسرانه  -س�الی که در آنیم  -گل سرخ
 - 11جوی خون  -نام مکانی گلر س�ابق
پرسپولیس  -تش�ک جودو  - 12شیوه
معماری کلیس�ایی در اروپ�ا  -پاراگراف
 جای�ز  - 13خانه ییالقی  -س�وره 78قرآن مجید  -نت آخر  -ظاهر ساختمان
 - 14س�لطان  -شهر تیم صنعت نفت -
غلیان  ،شور و هیجان - 15پسوند نسبت
 خش�م و اعتراض فروخ�ورده ای که بافراهمشدنشرایطمناسبظاهرمیشود.

عمودی
 - 1عی�د ب�زرگ مس�لمانان جهان -
کنایه از غفلت  - 2گمان  -نمایش�نامه
رادیویی  -از کشورهای آمریکای جنوبی
 - 3جایگاهی برای المپ روش�نایی -
نوعی تب  -دام صیاد - 4نفس خسته -
لیکن  -درختچه ای در مناطق گرمسیر
 - 5سوره 77قرآن مجید  -دهان پرنده
 اسب آذری  - 6جامعه شناس آلمانیمولف اقتص�اد و جامعه  -پیامبر  -کافر
هم�ه را به  ....خود پن�دارد  -کندن گور
 - 7وحش�ی  -راه فاضلاب  -ضمی�ر
مونث فرنگ�ی  -ش�ناگر  - 8پرنده ای
ب�ا پاهای بلند  -روزنامه ورزش�ی چاپ
اس�پانیا  -ندا دهنده  - 9دلبس�تگی
خالص  -نیم صدای گریه  -روش فرنگی
 حرف شرط  - 10ستیزه  -جا  ،مکان -ش�هری در فارس  -نوع  - 11اشاره دور
 خودداری  -معامله پایاپای  - 12نقاش عشق بیگانه  -باال بر خودرو  - 13سوا رود و ش�هری در ایلام  -انس گرفته - 14از مرکبات  -نظریه  -نمونه خروار
 - 15پینگ پنگ  -بین پیچ و مهره.

کارآگاه��ان اداره ده��م موف��ق به شناس��ایی
مخفیگاه نادر در شهرس��تان مش��هد ش��دند.
بالفاصل��ه هماهنگی الزم انج��ام و کارآگاهان
اداره دهم با اخذ نیابت قضایی به شهرس��تان
مشهد اعزام شدند .سرانجام در ساعت ۱۶:۵۰
روز چهارش��نبه نادر در شهرس��تان مش��هد
و در داخ��ل مخفیگاهش دس��تگیر ش��د.نادر
در هم��ان تحقیقات اولی��ه صراحتا به ارتکاب
جنای��ت و قتل همس��رش اعت��راف کرد و در
خص��وص انگی��زه جنایت ب��ه کارآگان گفت:
غ��روب ب��ود که با همس��رم درگی��ری لفظی
پیدا کردم؛ او قهر کرد و میخواس��ت به خانه
خواهرزادهاش ب��رود؛ من قبال ب��ا خواهرزاده
همس��رم درگیر ش��ده بودم و آنها برای من
چاق��و کش��یده بودند؛ از او خواس��تم که آنجا
نرود ،اما او قبول نکرد؛ عصبانی شدم و مجددا
با او درگیر ش��دم؛ به سمت آشپزخانه رفتم و
چاقو برداش��تم و با چاقوی میوه خوری چند
ضرب��ه ب��ه او زدم .س��رهنگ کارآگاه حمی��د
مک��رم ،معاون مبارزه ب��ا جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،گفت :با توجه به اعتراف
صریح متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشت
موقت از س��وی بازپرس محترم پرونده صادر
و مته��م جه��ت انجام تحقیق��ات تکمیلی در
اختیار اداره ده��م پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.
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منطقه ای س��ازمان جهانی گمرک ( )RILOدر
سال  ،2017گمرک ایران در مبارزه با قاچاق کاال
و مواد مخدر رتبه اول دنیا را کسب کرده است.

