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حوادث

رهاییچهارملواناسیرایرانیازچنگالدزداندریایی
چهار ملوان ایرانی که توســط دزدان دریایی در
ســومالی به گروگان گرفته شــده بودند ،در یک
عملیات پیچیــده اطالعاتی آزاد شــدند و مورد
استقبال وزیر اطالعات قرار گرفتند .به گزارش برنا،
ت االســام و المسلمین سیدمحمود علوی،
حج 
وزیر اطالعات روز پنجشنبه گذشته پس از مراسم
اســتقبال از ملوانان ایرانی آزاد شده از بند دزدان
دریایی سومالی ،با حضور این افراد اظهار داشت:
ملوانان در بند از سال  94در اسارت گروگانگیران
بودند که با دســتور رئیس جمهوری و در سفر به
بندر چابهار و درخواست خانوادههای آنان از دکتر
روحانی ،این موضوع در دستور کار وزارت اطالعات
قرار گرفت.او ادامه داد« :با توجه به اینکه ملوانان در
اختیار حکومت و یا مجموعه رسمیقرار نداشتند
بــه همین خاطر وزارت اطالعات در یک عملیات
پیچیده اطالعاتی وارد عمل شده و این افراد توسط
سربازان گمنام امام زمان از دست گروگانگیران آزاد
شــدند».علوی خاطرنشان کرد « :ا رتباط گرفتن
با این دزدان دریایی کار ســاده ای نبود و وزارت
اطالعات با هر روش و ابزاری که در اختیار داشت

تالش کــرد تا مقدمات آزاد این
عزیزان را فراهــم کند».علوی
خطاب به ملوانهای آزاد شــده،
افزود« :خدا را شاکریم که امروز
این نتیجه حاصل شد و شما در
خاک جمهوری اسالمیایران و
در بین مردم حضور دارید».وی
از صبــوری خانوادههــای این
گروگانهــا از زمــان حادثــه

ملوانان در بند از سال 94
در اسارت گروگانگیران
بودند که با دستور رئیس
جمهوری و در ســفر به
بندر چابهار و درخواست
خانوادههای آنان از دکتر
روحانی ،ایــن موضوع
در دســتور کار وزارت
اطالعات قرار گرفت

ماجرای ضرب و جرح مدیر یک مدرسه

در پــی ضرب و جرح مدیر مدرســه ای در یکی
از روســتاهای توابع اســتان لرســتان ،آموزش
وپرورش این استان از پیگیری احقاق کامل حقوق
فرهنگی فرد مضروب خبــر داد .به گزارش برنا،
در روزهای اخیر مدیر مدرســه ای از توابع استان
لرستان از ســوی والدین یکی از دانش آموزانش
مــورد ضرب و جرح قرار گرفت؛ ماجرا آنگونه که
مدیر دبیرســتان دوره اول بعثت روستای کهریز

فرمانده انتظامیاســتان اصفهان گفت :اعضای
باندی که با ترفند تصادفات ســاختگی توانسته
بودند  150میلیارد ریال از شــرکتهای بیمه
کالهبرداری کنند ،شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش فارس ،ســردار مهدی معصومبیگی
اظهار کرد :در پی کسب خبری مبنی بر حضور
تعدادی افراد مصدوم در دادســرای شهرستان
برخــوار و تشــکیل پرونــده تصــادف جرحی
مشــکوک ،موضوع بهصورت ویژه در دستورکار
کارآگاهان پلیــس آگاهی قرار گرفت.وی افزود:
کارآگاهان بــا انجام تحقیقات علمیو تخصصی
خود به ســاختگی بودن این پرونــده تصادف
پی برده و در این راســتا پنــج نفر از مصدومان

رومشــگان میگوید" :هفت نفر از دانش آموزان
اقدام به شکســتن شیشههای مدرسه کردند که
از آنها خواســتم هر کدام به عنوان جریمه عین
شیشههای شکسته شده را تحویل مدرسه دهند
اما والدین یکی از دانــش آموزان حین برگزاری
امتحانــات دانش آموزان با مشــت و لگد به من
حمله کرد ".در همین رابطه رضا زینی وند مقدم
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان لرستان اعالم

تاکنون تشکر کرد و گفت« :در
ســایه هدایتهای رهبر معظم
انقالب ،همه مسئوالن با یکدیگر
همکاری میکنند تا مشکالت
حل شود».وزیر اطالعات ادامه
داد« :ســپاه قدس ،وزارت امور
خارجه و همــکاران در وزارت
اطالعــات شــبانه روز در این
زمینه همکاری کردند تا نتیجه

کرد :حفظ شأن و کرامت فرهنگیان اولین اصل و
وظیفه سازمانی ،انسانی و قانونی ماست و به محض
اطالع از این خبر تاســف بار ،طی تماس با مدیر
مضروب مدرسه ،موضوع را از طریق مراجع قانونی
و مسئوالن شهرستان پیگیری کردیم .وی افزود:
پس از تکمیل گزارش حادثه و جمع آوری اسناد و
مدارک ،موضوع از طریق مراجع قضایی و حقوقی تا
احقاق کامل حقوق فرهنگی فرد مضروب و آسیب
دیده و اعاده حیثیت ایشان و جامعه فرهنگی را
دنبال خواهیم کرد و مجازات فرد خاطی را به طور
قاطع پیگیری خواهیم کرد.گفتنی است ،پرونده

انهدام باند کالهبرداری از شرکتهای بیمه

را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند که
متهمــان در جریان تحقیقــات ،از فعالیت باند
ایجاد تصادف ســاختگی و دریافت خسارت از
شرکتهای بیمه پرده برداشتند.
فرمانده انتظامیاســتان اصفهــان تصریح کرد:
با بررســیهای صورت گرفته مشــخص شــد،
اعضای اصلی باند با تبلیغ شــغلی پردرآمد در
فضای مجازی ،افراد جویــای کار را فریب داده
و در منزلی اجارهای با ایجاد بیحسی موضعی،
صدمــات و جراحاتی را در بــدن آنان به وجود
میآوردند .وی خاطرنشــان کــرد :اعضای باند،

پس از مصدوم کردن افراد مذکور با اســتفاده از
خودروهای دارای بیمــه اقدام به ایجاد تصادف
ساختگی کرده و پس از حضور اورژانس و انتقال
مصدومان به بیمارستان ،پرونده قضایی تشکیل
و با صدور رأی از شــرکتهای بیمه خســارت
دریافت میکردند.معصومبیگی اذعان داشت :با
اعترافات متهمان ،بالفاصله اکیپی از کارآگاهان
پلیس آگاهی تشکیل و در یک عملیات ضربتی
پنج نفــر از اعضــای اصلی بانــد را در یکی از
شهرستانهای اســتان دستگیر و در بازرسی از
مخفیگاههای آنان ،هفت دســتگاه خودرو و 10

کشف جسد سوخته پسربچه ۹ساله در خرمشهر
کشف جسد سوخته پسربچه  ۹ساله در خرمشهر
فرمانده انتظامیشهرســتان خرمشــهر از کشف
جسد سوخته یک پسر بچه  ۹ساله در شهرستان
خرمشــهر خبــر داد .به گزارش ایلنا ،ســرهنگ
ترکارانی در بیان جزئیات خبر گفت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر کشف جسد
سوخته مجهول الهویه در حوالی میدان فرودگاه

مدیر بیمارستان سینا شهر همدان گفت :یک
مرد  29ساله معتاد در داخل این بیمارستان
خــود را از لوالی در حلق آویز کرد.به گزارش
ایرنا؛ ابراهیم قلیچ خانی اظهار داشــت :یک
بیمــار روانی به خاطر اعتیــاد به مواد مخدر
از هشتم خرداد امســال در بیمارستان سینا
بستری شده بود.وی اضافه کرد :روز پنجشنبه
برای خوردن عصرانه از بیماران دعوت شد تا
در محل سرو غذا حاضر شوند که همه بیماران
به جز این فرد در محل توزیع عصرانه حضور
مییابند.مدیر بیمارستان سینا همدان گفت:
روانپزشکان متوجه غیبت طوالنی مدت این
فرد شــده بنابراین به اتاق محل بســتری او
مراجعه میکنند .قلیچ خانی بیان کرد :عوامل

بیمارســتان پس از مدت کوتاهی تجســس،
جســد حلق آویز شــده این جوان  29ساله
را در اتاق مخصوص اســتعمال سیگار رویت
میکنند .وی افزود :این جوان با اســتفاده از
ملحفه خــود را از لوالی در اتاق اســتعمال
ســیگار حلق آویز و خفه کــرده بود و انجام
عملیات 'سی.پی.آر' نیز تاثیری در احیای وی
نداشــت.مدیر بیمارستان سینا همدان اظهار
داشت :این موضوع به عوامل انتظامیمستقر
در بیمارســتان گزارش داده شــد و پس از
آن قاضی کشــیک و عوامل پزشــکی قانونی
در محل حضــور یافتند.قلیچ خانی ادامه داد:
جسد این مرد  29ساله برای تحقیقات بیشتر
به پزشکی قانونی منتقل شد.

زوججوانتهرانی ۱۳زندانیجرائمغیرعمدراآزادکردند

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت:
همزمان با شب شهادت موالی مومنان ،زوج
جوانی در تهران پس انداز خود را جهت آزادی
 ۱۳نفر از زندانیــان نیازمند جرائم غیرعمد
به حساب نمایندگی ستاد دیه واریز کردند.
بــه گزارش ایســکانیوز ،منوچهــر رحمانی

سودوکو

گفت :زوج جوانی با مراجعه به غرفه بوستان
گفتوگــو و اهــدای  ۲۳۴میلیــون تومان
پس انــداز خــود ،زمینــه آزادی  ۱۳نفر از
زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد مانند تصادف،
چــک ،مهریه و نفقه را که در زندان به ســر
میبردند ،فراهم کردند.

دستگاه موتورســیکلت به همراه اقالم جراحی
و پزشــکی مورد اســتفاده برای بیحســی و
مصدومیت افراد کشف شد.
وی با اشاره به دستگیری دو نفر از سرکردههای
باند در دو اســتان کشــور یادآور شد :تاکنون
 35نفر در این پرونده دســتگیر شده و بالغ بر
 150میلیارد ریال کالهبرداری از شــرکتهای
بیمه توســط اعضای این باند کشف شده است.
فرمانده انتظامیاســتان اصفهان در پایان ابراز
داشــت :تمامیمتهمان تحویل مراجع قضایی
شــده و به اتهام تصادف ساختگی ،کالهبرداری
از شــرکتهای بیمه و اخالل در نظام بیمهای،
روانه زندان شدند.

یک فروند هواپیمای مسافربری مسیر اهواز ـ مشهد
در آسمان دچار آتشسوزی در یکی از موتورها شد
اماخوشبختانهبهسالمتبهزمیننشست.بهگزارش
مهر ،مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان با تایید
این حادثه ،در تشریح جزئیات آن گفت :یک فروند
هواپیمای مسافربری مسیر اهواز ـ مشهد که ساعت
 ۲۳:۲۰پنجشــنبه با  ۱۶۱مسافر ،فرودگاه اهواز را
ترک کرد به محض برخاستن یکی از موتورهای آن

جزئیاتعملیاتامدادی
برای یافتن کودک  ۸ساله

عملیات جســتجو برای یافتن کودک مفقود
شــده منوجانی ،با فعالیــت  ۱۱تیم امدادی
هالل احمر ،همچنان ادامه دارد.به گزارش مهر،
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با
تاکید بر اینکه سومین عملیات جستجو و نجات
کودک مفقود شــده منوجانی از روز گذشته با
حضور  ۱۱تیم امدادی و تخصصی متشکل از
 ۵۵امدادگر آغاز شد ،گفت :عملیات جستجو
برای یافتن کودک  ۸ساله مفقود شده همچنان
ادامه دارد.رضا فالح با اشاره به سومین مرحله
از عملیات جستجو برای یافتن کودک  ۸ساله
منوجانی در منطقه نودژ منوجان ،اظهار داشت:
ســومین مرحله از انجام عملیات جســتجو و
نجات کودک مفقود شده با حضور  ۵۵نجاتگر،
امدادگر و پرســنل در قالــب  ۱۱تیم امدادی
شامل تیمهای امداد و نجات کوهستان ،آنست،
واکنش ســریع ،اداره عملیات ستادی استان
و تیمهــای محلی کوهســتان در حال انجام
اســت.وی ادامه داد :عالوه بر نیروهای امدادی
جمعیت هالل احمر اســتان کرمان ،تیمهای
کوهستان محلی از هفت شهرستان قلعه گنج،
منوجان ،رودبار جنوب ،جیرفت ،کهنوج ،عنبر
آباد و شــهر کرمان برای یافتن کودک مفقود
شده به منطقه اعزام شده اند و در حال جستجو
هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان
قزوین گفت :یک پدر و پســر در شهر آبیک این
اســتان بر اثر غرق شدگی در کانال آب جان خود
را از دست دادند .حکمت اهللهاشمیدر گفت و گو
با ایرنا افزود:در این حادثه که ساعت 9و  45دقیقه
دیروز از طریق آتش نشانی به کشیک شعبه هالل
احمر آبیک گزارش شد ،دو نفر به نامهای یوسف
پرمو  44ساله و محمد مهدی پرمو  6ساله ،در کانال
آب روستای فالیزان از توابع شهر آبیک فوت شدند.
وی اضافه کرد:این دو قربانی کانال آب توسط عوامل
آتش نشانی و هالل احمر آبیک از آب بیرون کشیده

شماره2299 :

عمودی

و تحویل آمبوالنس شهرداری شدند.معاون امداد و
نجات جمعیت هالل احمر استان قزوین با توجه
به فرا رسیدن فصل تابستان ،نسبت به جلوگیری
از حادثه مشابه هشدار داد و افزود:فوتهای ناشی
از شــنا کردن و یا سقوط در کانالهای آب در این
ایام هرساله افزایش قابل توجهی دارد بنابراین برای
جلوگیری از این حوادث تلخ ،شهروندان حتما باید
مراقبتهای الزم را داشته باشند.هر ساله چند مورد
غرق شدگی در کانال آب در استان قزوین گزارش
میشــود که درمواردی به جان باختن افراد منجر
میشود.

گروگان قزوینی از چنگ آدم ربایان نجات یافت

فرمانــده انتظامیقزویــن از رهایــی گروگان
 21ساله در این استان پس از  24ساعت تالش
بی قفه از ســوی پلیس خبر داد و گفت :در این
رابطه  6آدم ربا نیز دســتگیر شــدند.به گزارش
ایرنا  ،ســردار مهدی محمودی افــزود :ماموران
پلیس آگاهی آبیک در پی کســب خبر از مرکز
فوریتهای پلیســی  110مبنی بــر وقوع یک
مورد گروگانگیری در جایگاه سوخت این شهر،
بالفاصله به محل حادثه اعزام شــدند .وی ادامه
داد :بــا حضور ماموران در محل و با بررســی و
انجام تحقیقــات الزم در محــل گروگانگیری،
مشــخص شــد فرد ربوده شــده که به همراه
ســه نفر از دوستان خود در مسیر قزوین-تهران
برای ســوختگیری توقف کرده بودند در غیاب
دوستان خود مورد حمله آدم ربایان قرار گرفته
و به همراه یک دســتگاه خودرو پژو  405ربوده
میشــود .فرمانده انتظامیاستان قزوین با بیان
اینکه کارآگاهان پلیــس آگاهی با اقدامات فنی

و در مرحله نخســت به دوستان فرد ربوده شده
مشکوک و آنان را بازداشــت کردند،اضافه کرد:
در تحقیقات پلیس مشــخص شد که همراهان
دستگیر شده با آدم ربایان همکاری داشته و در
ادامه نیز با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی ،محل
اختفای گروگانگیران در یکی از شهرستانهای
استان گیالن شناسایی شد .سردار محمودی با
اشاره به تماس آدم رباها با خانواده فرد ربوده شده
و تقاضــای پرداخت پول در قبال آزادی گروگان
و تهدید به کشتن وی،افزود :ماموران با گسترش
چتــر اطالعاتی و با نیابت قضائی در قالب  2تیم
عملیاتی از پلیس آگاهی اســتان و شهرســتان
آبیک در یک عملیات ضربتی  2مرد و یک زن را
دستگیر و گروگان  21ساله را آزاد کردند .به گفته
این مقام ارشــد انتظامی ،آدم ربایان انگیزه خود
را از انجام این عمل مجرمانه ،اختالف حســاب
به دلیل عدم پرداخت بدهی بابت خرید مقادیری
برنج از سوی فرد ربوده شده اعالم کردند.

نمایشگر فرودگاه تبریز هک شد

دو هفته پس از هک شدن مانیتورهای فرودگاه
مشــهد ،این اتفاق در فــرودگاه تبریز هم تکرار
شــد.به گزارش برنا ،روز گذشــته نمایشگرهای
فرودگاه بیــن المللی تبریز تصاویری نامربوط را

- 1وسیلهاندازهگیریچگالیمایعات-
شهری در بلژیک  - 2اثری از " استفن
تسواک " نویسنده اتریشی  -وسعت ،
گشادی  - 3پنج آذری  -درد  -سالح
رستم  -دایره مانند - 4نام زنانه  -لباس
کهنه  -هرمان "  " .....مستشرق آلمانی
مولف تاریخ ادبیات فارسی  - 5دیگ
دهان گشــاد  -نام دخترانه  -حرفه
-6الگو-تمامکننده-ترس-برادرآبادانی
 - 7نفس خسته  -محلی درمکه بر سر
راه عرفات  -دلدار  -نوبت کاری  - 8از
ملعونینکربال-سقففقرا!- 9آسوده-
سرمایه زندگی  -آتش قرآنی  -من و تو
 - 10نــگاه خیره  -صدای گریه بچه -
حجاب برتر  -قصه شعرگونه عامیانه
 - 11لون و رنگ  -رنگی از خانواده سبز
 تعمیر  ،اصالح کردن - 12رها و آزاد -بازرسی-فلزینقرهایرنگوشکننده
کهدرتهیهفوالدبهکارمیرود- 13زبانه
ترازو  -نیم صدای ســاعت  -نوشابه
قدیمی -حرف انتخاب  - 14موافق -
دارایعالمت- 15ازاقوامباستانیترکیه
-کشوربلگراددرشبهجزیرهبالکان

 - 1نوعی حالت نشســتن  -افزایش
دهنده- 2کیبودماننددیدن؟-خاندان
استخوانیدرجلوباالیگلو- 3آسیب موی گردن اسب  -آزاده  -لیست وسیاهه - 4مخترع استارت آسانسور -
فال بد  -جواب هوی  - 5شوهر خواهر
 تکیه کالم خودخواه  -چاشنی اصلیغذا  -چله کمان  - 6درخت آبنوس -
استخوان پاشنه پا  -الفبای موسیقی
 - 7تکرار حــرف  -حرف  28الفبا -
خدای درویش  -باوقار  - 8موی سفید
و ســیاه  -عملی در خودروها  ،سفت
کردن پیچهای شل  - 9نوعی حلوا -
عددفوتبالی-پایهاداری-ضمیرغایب
 - 10طــا  -رضایت خاطر  -تهمت !
-11پسونداسامیبلغاری-محلدریافت
مدال  -خزنده گزنده  -شــش ضلعی
 - 12واحد تحصیلی  -خاندان نادر شاه
شیوه- 13مجبورشده-پولآسیایی موت  -عالمت مفعولی  - 14سستی محصول صابون  -خواهشــمندم - 15لقب خواجه عبــداهلل انصاری
-ازافعالماضی

با آتشسوزی مواجه شد.محمدرضا رضایی افزود:
به محض مطلع شدن خلبان از این وضعیت ،فورا
درخواستفروداضطراریمیکندوبالفاصلههواپیما
در فرودگاه اهواز به زمین مینشیند .رضایی عنوان
کرد :با تالشهای صورت گرفته ،مسافران همگی
به سالمت از هواپیما خارج شدند .وی بیان کرد :با
هماهنگی صورت گرفته ،مسافران این پرواز با یک
فروند هواپیمای دیگر به مشهد اعزام شدند.

پدر و پسری در قزوین قربانی کانال آب شدند

افقی

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

شماره2298 :

فرد خاطی در مراجع انتظامیو قضایی مفتوح بوده
و در حال رسیدگی است.

هواپیمای اهواز  -مشهد در آسمان آتش گرفت

جدول شماره 5194

بالفاصلــه عوامل انتظامیبه محل اعزام و با توجه
به اینکه جســد ســوخته بود به پزشکی قانونی
منتقل شد.فرمانده انتظامیخرمشهر با بیان اینکه
جنســیت جسد از سوی پزشکی قانونی یک پسر
بچه  ۹تا  ۱۰ساله معرفی شد ،افزود :تالش پلیس
جهت کشف حقیقت و دستگیری عامل یا عامالن
جنایت با جدیت ادامه دارد.

خودکشی یک معتاد همدانی در بیمارستان

حاصل شد و امروز خوشحالیم که شما را در جمع
خود میبینیم.وی تاکید کرد :وظیفه ما است که
در برابر هر شهروند ایرانی گرفتار ،اقدامات الزم را
انجام دهیم و افتخارمان این است که خدمتگزار
مردم هســتیم».علوی با ســپاس از خداوند که
آزادی گروگانهــا در ماه مبارک رمضان و قبل از
روز قدس انجام شــد ،یادآور شد« :همانطور که
ایــن عزیزان از چنگ دزدان دریایی آزاد شــدند،
انشــاءاهلل قدس عزیز هم از دســت صهیونیست
غاصب آزاد شود».وی خطاب به ملوانان آزاد شده،
گفت« :امیدواریم بار دیگر با دلخوشــی مشغول
کار صیادی شــوید و چشــم خانوادهها به دیدن
شما روشن شود و با آرامش در کنار آنها زندگی
کنید».صیادان آزاد شده هم در پایان مراسم از وزیر
اطالعات و همکاران وی در آن وزارتخانه قدردانی
کردند.مسعود بلوچی ،احمد بلوچی ،آدم بلوچی و
شیرمحمد تابه زر ،چهار صیاد ایرانی از اهل سنت
اســتان سیســتان و بلوچستان هســتند که از
سال9۴بهدستدزداندریاییدرآبهایبینالمللی
نزدیک کشور سومالی اسیر شده بودند.
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نمایــش دادند و هک شــدند.این اتفاق در طی
ماه گذشــته بــرای دومین بــار رخ میدهد.دو
هفته پیش هم نمایشــگرهای فرودگاه مشــهد
هک شدند و این اتفاق اکنون در تبریز هم تکرار شد.

