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حوادث

یک پرونده با  100شاکی

زورگیری خشن در روز روشن

زورگیران خشن در روز روشن مرد جوانی را
خفت کردند و گوش��ی موبایل و پول هایش
را به سرقت بردند.به گزارش رکنا ،سرهنگ
جلیل موقوفهای رئیس پلیس پیش��گیری
تهران گف��ت :یکی از ش��هروندان به مرکز
فوریتهای پلیس��ی تم��اس و از زورگیری
مرد جوانی با همکاری  5تن از همدستانش
ش��کایت و درخواست نیروهای پلیسی کرد.
بالفاصل��ه گش��ت انتظامی کالنت��ری 153
ش��هرک ولیعصر(عج) که در همان محدوده
در حال گش��ت زنی بودند ،به نشانی اعالمی
اعزام شدند.وی عنوان کرد :شاکی با حضور
ماموران اظه��ار کرد ،در حال گذر از خیابان
بودم ک��ه مرد جوان��ی به م��ن نزدیک و با
همکاری  5تن از همدستان با ضرب و جرح
کردنم ،گوش��ی موبایل و مبل��غ  380هزار
توم��ان وج��ه را از من زورگی��ری و از محل
گریختند.رئی��س پلیس پیش��گیری تهران
بزرگ با اش��اره به اینکه م��ال باخته موفق
شدهاند تصویری از مشخصات ظاهری متهم
اصلی را به خاطر بس��پارد ،افزود :تحقیقات
پلیس��ی آغاز و در رصدهای اطالعاتی پاتوق
متهم اصلی شناس��ایی و ماموران کالنتری
موفق ش��دند وی را ک��ه در پاتوقش مخفی
ش��ده بود ،دستگیر کنند .این مقام انتظامی
با بیان اینکه در بررس��یهای بیش��تر اموال
س��رقتی از متهم کش��ف و متهم در همان
بازجوئی اولیه به جرم ارتکابی معترف ش��د،
افزود :شاکی نیز در کالنتری متهم را سارق
اموال��ش معرفی کرد .وی اف��زود :تحقیقات
پلیسی برای دستگیری سایر همدستان وی
و کشف سایر جرائم مشابه ادامه دارد.
مرگ زن دهدشتی وسط خیابان

برخورد مرگبار پژو  405بایک زن در دهدشت
سبب کشته شدن این زن شد .فرمانده انتظامی
شهرستان کهگیلویه از مرگ عابر پیاده بر اثر
برخورد یک دس��تگاه خودروی پ��ژو  405در
جاده کالت به دهدش��ت خب��ر داد.به گزارش
رکنا ،جهان دیماز افزود :در بررس��ی مأموران
مشخص ش��د یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵
در جاده کالت (قلعه دختر)  -دهدشت ،با یک
خانم به صورت عابر پیاده برخورد کرده است.
دیماز اف��زود :این خانم در تصادف به ش��دت
مجروح و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان
منتقل شده که متأس��فانه فرد مصدوم بر اثر
ش��دت جراحات وارده جان خود را از دس��ت
داده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

رئی��س پلیس فتای تهران بزرگ از دس��تگیری یک نفر با 100
فقره پرونده خبرداد و گفت :متهم با ترفند برنده شدن در برنامه
رادیویی از مال باختگان  8میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ داود معظمی گودرزی
در تش��ریح این خبر بیان داشت :مرد جوانی ساکن مرکز تهران
به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد ،شخص ناشناسی با وی تماس
و خ��ود را مجری یک��ی از برنامههای رادیوی��ی معرفی و اعالم
ک��رد که من برنده برنامه زنده رادیویی ش��دهام و برای دریافت
جایزه به خود پرداز بانک مراجعه و به دستور وی که به صورت
تلفنی مکالمه میکرد ،دس��تورات بانک��ی را انجام دهم .پس از
انجام عملی��ات بانکی پیامکی دریافت کردم و متوجه ش��دم از
حسابهای بانکیام مبلغی برداشت شده است .وی عنوان کرد:
بررس��ی پرونده در اختیار تیمی از افس��ران سایبری پلیس فتا
پایتخ��ت قرار گرف��ت و در حین تحقیقات پلیس��ی پروندههای
مش��ابه دیگری نیز در پلیس فتا تش��کیل و مشخص شد متهم
عالوه بر ش��اکی ،کاربران دیگری را نیز به همین ش��یوه اغفال

متهم در تحقیقات پلیسی اظهار کرد ،با ایجاد فضایی
ش��بیه استودیوی برنامههای زنده صدا و در حال پخش
رادیویی ،با ترفندهای مختلف در ذهن افراد قربانی خود
نفوذ کرده و با مهندسی اجتماعی آنها را به پای دستگاه
خودپرداز میکشاندم

انهدام باندی با واردات  ۲هزار سالح شکاری

عمل کردهایم و هرکسی که مخالف قانون باشد
و در برابر پلیس بایستد و امنیت جامعه را برهم
بزن��د با او برخورد قاطع خواهد ش��د و تیمهای
ضربتی در این خصوص س��ریعا عمل میکنند.
او اف��زود :ام��روز افرادی که ش��کایت میکنند
تالش بر این اس��ت تا با س��رعت به پروندههای
آنها رس��یدگی ش��ود و در همین راستا در ۱۲
کالنتری تهران سیستم ارسال پرونده به صورت
الکترونی��ک صورت میگیرد در آینده س��رعت
رسیدگی به پروندهها بیشتر نیز خواهد شد .در
حوزه افزایش س��رقت عواملی وجود دارد طبق
گزارشاتی که به پلیس رسیده کشف سرقت ارتقا
یافته است و هرچه سرقت افزایش یافته کشفیات
پلیس هم افزایش پیدا کرده است .امروز جرائم
خشن کاهش پیدا کرده است و نیروی انتظامی
در برخ��ورد با س��ارقان مس��لح مقتدرانه عمل
کرده اس��ت و این برخ��ورد قاطع نیز ثمربخش
بوده است.

سردار حسین اش��تری ،فرمانده کل ناجا گفت:
باندی در تهران شناس��ایی ش��ده ک��ه  ۲هزار
سالح ش��کاری غیرمجاز را برای مسائل امنیتی
وارد کش��ور کرده است و با هوشیاری همکاران
این مورد شناس��ایی ش��ده و سالحها در اختیار
فرماندهی انتظامی پایتخت قرار دارد .به گزارش
برن��ا او افزود :در یک نگاه ،تالش ش��بانه روزی،
مجاهدان��ه و مقتدرانه فرمانده��ی تهران بزرگ
قابل تقدیر است .امروز امنیت پایتخت به دست
این افراد است و گواه ادعای بنده کشفیاتی است
که ش��اهد آن هستیم .عالیترین مقام انتظامی
کش��ور خاطرنش��ان کرد :حدود  ۲۳تن کشف
مواد مخدر حاصل شده است که نسبت به سال
گذش��ته  ۲۱درصد افزایش کشفیات در تهران
صورت گرفته اس��ت و اگر این موادمخدر توزیع
میشد هزاران جوان آلوده میشدند که با تالش
پلیس از این امر جلوگیری ش��د .سردار اشتری
ادام��ه داد :در برخورد ب��ا اراذل اوباش با جدیت

فرمان��ده یگان حفاظ��ت وزارت میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری پلیس پیشگیری
ناجا گف��ت :با ت�لاش کارکنان ی��گان حفاظت
میراث فرهنگی اس��تان کرمانش��اه 2 ،قاچاقچی
عتیقه دس��تگیر و تعداد  114سکه دارای ارزش
تاریخی کش��ف و ضبط ش��د .به گ��زارش ایلنا،

کشف ۲تنشیرخشکقاچاق

سرپرس��ت پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی گفت :ماموران
پلیس امنیت اقتصادی خراس��ان جنوبی در بازرس��ی از یک وانت نیسان
 ۲تن شیر خشک غیرمجاز به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند .به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمدعلی ابراهیمی افزود :ماموران
پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال،
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی بیرجند  -مشهد به
یک وانت نیس��ان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف
کردند .وی اظهار داشت :ماموران با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این
خودرو  ۲تن شیر خشک غیرمجاز را کشف کردند که ارزش ریالی کاالی
قاچاق مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است.

شناسایی ۲سارقخودرو

رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دس��تگیری  ۲س��ارق
خودرو و کش��ف خودروی مس��روقه با هوش��مندی و ذکاوت کارآگاهان
مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران،
سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران
بزرگ بیان داش��ت :س��اعت  ۰۲:۰۰بیس��ت و هفتم ش��انزدهم دی ماه
کارآگاهان یگان گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ حین انجام ماموریت در
محدوده تهرانپارس به راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی پراید که در
حال پرسه زنی بودند مظنون میشوند .وی عنوان کرد :با استعالم از مرکز
فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی مشخص شد خودرو سرقتی بوده و سابقه
ثبت سرقت در سامانه پلیس دارد .رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی با
اشاره به اینکه بالفاصله مهار سارقان در دستور کار قرار گرفت ،گفت :دستور
توقف خودرو ،اعالم ،ولی راننده خودرو بدون توجه به فرمانهای پلیسی از
محل متواری و سعی کرد با حرکات مخاطره آمیز از محل متواری شود.این
مقام انتظامی توضیح داد :مجددا دستور توقف خودرو صادر ،ولی متهمان
این بار نیز بدون توجه به دستورهای پلیسی وارد محدوده کالنتری ۱۰۶
نامجو ش��دند و با همکاری گشت انتظامی کالنتری تعقیب خودرو ادامه
یافت .سرهنگ یوسفوند افزود :کارآگاهان برای جلوگیری از فرار متهم چند
تیر هوایی شلیک و موفق شدند خودروی متهمان را متوقف و هر دو متهم
را دستگیر کنند .وی در پایان خاطرنشان کرد :متهمان برای سیر مراحل
قانونی تحویل پلیس آگاهی برای تحقیقات تکمیلی شد.

توقیفمحمولهتریاکدربزرگراهفتح

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دس��تگیری  ۳قاچاقچی
مواد مخدر و کشف  ۱۴۹کیلو و  ۷۰۰گرم تریاک از خودروی متهمان خبر
داد .به گزارش میزان ،سرهنگ عبدالوهاب حسنوند بیان داشت :ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه
یکی از قاچاقچیان حرفهای مواد افیونی با همکاری دو تن از همدستانش
با سفر به استانهای جنوبی کشور ،مقادیری مواد مخدر خریداری و قصد
دارد با یک دس��تگاه تریلر به شهر تهران منتقل کند ،بررسی موضوع در
اختی��ار تیمی از ماموران عملیات وی��ژه این پلیس قرار گرفت .وی عنوان
کرد :در ادامه تحقیقات پلیسی ،مسیر حرکت خودروی متهمان شناسایی
و مشخص شد سوداگران مرگ قصد دارند محموله مواد مخدر را از طریق
بزرگراه فتح وارد شهر تهران کنند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
با بیان اینکه با تکمیل رصدهای اطالعاتی و هماهنگیهای قضائی تیمی از
ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران به بزرگراه فتح اعزام
ش��دند ،ادامه داد :مراقبتهای ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه خودروی
متهمان توسط ماموران اعزامی مشاهده و در یک عملیات پلیسی متوقف
و در بازرس��ی از داخل آن  ۱۴۹کیلو و  ۷۰۰گرم تریاک کش��ف شد .وی
خاطرنشان کرد :متهمان به همراه مواد مخدر کشف شده برای سیر مراحل
قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل و کشف جزئیات پرونده
در دست بررسی است.

کرده که با تالشهای ش��بانه روزی مهندسان ،رد پای متهم در
فضای مجازی شناس��ایی ش��د .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با
اش��اره به اینکه در گام بعدی از تحقیقات پلیس��ی هویت متهم
و مخفیگاه وی شناس��ایی ش��د ،افزود :نتیجه تحقیقات پلیسی
به مرجع قضائی منعکس و دس��تور دس��تگیری وی اخذ ش��د.
گ��ودرزی اف��زود :در یک عملیات موفق مته��م در مخفیگاهش
دستگیر و پس از انتقال به پلیس فتا به  100فقره کالهبرداری
معت��رف ش��د .این مقام س��ایبری با بی��ان اینکه کارشناس��ان
ارزش ریال��ی وجوه کالهبرداری ش��ده را  8میلیارد ریال برآورد
کرده اند ،افزود :متهم در تحقیقات پلیس��ی اظهار کرد ،با ایجاد
فضایی ش��بیه اس��تودیو ،برنامههای زنده صدا و در حال پخش
رادیوی��ی ،با ترفندهای مختل��ف در ذهن افراد قربانی خود نفوذ
کرده و با مهندس��ی اجتماعی آنها را به پای دس��تگاه خودپرداز
میکشاندم .رئیس پلیس فتا در پایان گفت :تا کنون تعدادی از
مال باختگان شناس��ایی و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات
پرونده کماکان ادامه دارد.

کالهبرداری اسکیمری از  ۳۰شهروند

رئیس پلیس فت��ا تهران بزرگ از
دستگیری  ۳عضو باند کالهبرداران
اس��کیمری خب��ر داد و گف��ت:
متهمان  ۱۵میلیارد ریال از کارت
بانکی ش��هروندان برداشت کرده
بودند .به گزارش میزان ،سرهنگ
داود معظم��ی گ��ودرزی بی��ان
داش��ت :تعدادی از ش��هروندان ب��ه پلیس فتا
مراجعه و از برداش��ت غیر مجاز از حسابش��ان
ش��کایت کردند و بررس��ی موضوع در اختیار
تیم��ی از کارآگاه��ان پلیس ق��رار گرفت .وی
عن��وان ک��رد :در خصوص چگونگی برداش��ت
از حس��اب مال باخت��گان تحقیق ش��د که با
اشتراکگیری در اظهارات شاکیان ،کارآگاهان
دریافتن��د ک��ه احتم��ال دارد ک��ه مج��رم یا
مجرمان با اس��تفاده از دستگاه اسکیمر کارت
عاب��ر بانک ش��هروندان را کپیب��رداری کرده
و بدی��ن ترتیب موفق به س��رقت از حس��اب

سکههای دوره اشکانی در دست  ۲قاچاقچی

س��ردار امیر رحمتالهی اظهار
داش��ت :با رصد مستمر فضای
مج��ازی و ثب��ت آگهی فروش
س��کههای تاریخی در س��ایت
دیوار توس��ط گروهی که خود
را فروش��نده اش��یاء تاریخ��ی

بازداشت  2مرد خشن

س��ارقانی که در فضای مجازی طعمه پهن میکردند دستگیر شدند.فرمانده
انتظامی کالنش��هر اهواز گفت ۲ :س��ارق که برای س��رقت اموال دیگران در
فض��ای مجازی طعمههای خود را انتخاب میکردند شناس��ایی و دس��تگیر
شدند.
به گزارش رکنا ،س��رهنگ محس��ن دالوند با بیان این خبر اظهار داشت :این
افراد با راهاندازی صفحات اینترنتی و پیشنهاد دادن بستههای اخالقی ،شغل
و ...افراد را به جاهای خلوت کشانده و با زور و تهدید از آنان سرقت و اخاذی
میکردن��د .وی ادام��ه داد :با رصد اطالعاتی هویت این س��ارقان هویت آنان
شناس��ایی ش��د و در یک اقدام منس��جم و با اس��تفاده از قانون به کارگیری
سالح ،این  2نفر در بیابانهای اطراف اهواز دستگیر و در بازجوییها به جرم
خود اعتراف کردند .فرمانده انتظامی کالنشهر اهواز خاطرنشان کرد :این اقدام
به موقع پلیس نمایانگر اقتدار و هوش��مندی نیروی انتظامی است و موجب
رضایت عموم شهروندان شده است.به گفته وی سارقان یاد شده به سه سرقت
مسلحانه نیز اعتراف کردند که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع
قضائی شدند.
مفقودی

گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره  680506578به شماره
موتور  11687011979مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

موس��س محترم درمانگاه بهنود واقع در حسن آباد فشافویه  ،بلوارامام
خمین��ی -جنب بان��ک تجارت –پ�لاک 826اع�لام نموده ان��د پروانه
مس��ئولیت فنی آقای دکترمحم��د جعفر قانبیلی بش��ماره 4-153918
مورخ 97/03/29مفقودگردیده است و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
ازیابنده تقاضا میش��ودآن را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ودرمانی تهران واقع درخیابان حافظ –تقاطع جمهوری-
طبقه دوم اداره صدور پروانه ها تسلیم نماید.
آگهیفقدانمدرکتحصیلی

(نوبت سوم)
مدرک تحصیلی اینجانب فرید بلورچی فرد فرزند کریم به شماره ملی
 0050797670صادره از تهران در مقطع کارشناس��ی زمین شناس��ی به
شماره  7786تاریخ صدور  1377/2/5از دانشگاه خوارزمی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار است .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس خیابان
مفتح -شماره  43کدپستی  15719-14911ارسال نماید.
مفقودی

دانش��نامه اینجان��ب محبوب��ه قوچان��ی فرزن��د نجفعل��ی به ش��ماره
 ۳۰۹۰۸۲۳۲۷۶در مقطع کاردانی رش��ته بهداش��ت محی��ط صادره از
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
(نوبت سوم )

م��درک کاردان��ی اینجانب مرتضی یعس��وبی فرزند :احمد به ش��ماره
شناس��نامه 3359 :صادره از :تهران در مقطع :کاردانی پیوس��ته رش��ته:
کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس�لامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران -خیابان کریم خان زند -
خیابان ایرانشهرش��مالی -نبش آذرش��هر پالک  209و یا کد پس��تی
 1584715414ارسال نماید.

معرفی کرده بودند ،موضوع در
دس��تور کار ی��گان حفاظت
می��راث فرهنگ��ی اس��تان
کرمانش��اه قرار گرف��ت .این
مقام ارش��د انتظام��ی افزود:
در ای��ن رابط��ه در عملیاتی

شهروندان شده اند .رئیس پلیس
فتا ته��ران ب��زرگ با اش��اره به
اینکه در ادامه تحقیقات پلیس��ی
مش��خص ش��د ک��ه  ۳مته��م با
همکاری یکدیگر از حساب بانکی
شهروندان برداشت کردهاند و در
پایانههای فروشگاهی کشورهای
همس��ایه خرید ارز داش��ته اند ،گفت :هویت و
مخفیگاه متهمان شناسایی و با هماهنگیهای
قضائ��ی هر  ۳متهم در عملیاتهای منس��جم
دس��تگیر ش��دند.این مقام س��ایبری ب��ا بیان
اینکه متهمان به جرم ارتکابی معترف و اظهار
داشتند  ۳۰کارت عابر بانک شهروندان را کپی
و با خری��د از پایانههای فروش��گاهی خارج از
کشور سعی داشتند وجوه سرقتی را از چرخه
بان��ک خارج کنن��د ،افزود :کارشناس��ان مبلغ
سرقت شده از حسابهای بانکی مال باختگان
را  ۱۵میلیارد ریال اعالم کرده اند.

غافلگیرانه اف��رادی که در فضای مجازی اقدام به
چنین کاری میکردند ،شناس��ایی و  2قاچاقچی
اش��یاء عتیقه دس��تگیر و  114عدد سکه کشف
و ضبط ش��د .س��کههای مکش��وفه دارای ارزش
تاریخی و قدمت آنها مربوط به دورههای ایلمایی،
اشکانی ،صفویه و قاجاریه است.
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افقی

  - 1زبان سرخ - 2 .....،پروردگار  -کلمه
پرسش�ی  -اعم�ال ح�ج  – 3چای به
انگلیسی  -اسید کلریدریک  -سومین
ح�رف یونانی  - 4جمع رتب�ه  -آتش
قرآنی  -آفت گیاهان  -تله  - 5سفید
انگلیس�ی  -صدای واضح  -رسوم - 6
ظرف سربازی  -فصل خزان  -درون 7
 پسوند اسامی بلغاری – نقش بازیگر م�وش خرما  -جاری  - 8ش�اخهایاز علم فیزی�ک  - 9در کنار  -افزون و
بیش  -تکرار حرف  -نفرین  - 10شهر
زیارتی  -پس از نخستین  -از نژاد هند
و اروپای�ی  - 11روش ه�ا ،جمع نحو -
شرکت خودرو س�ازی آلمانی  -وجود
ندارد  - 12عمل گداختن  -نوعی ماهی
با خالهای س�یاه  -درد و رنج  -رعیت
و زارع وابسته به زمین در قرون وسطی
اروپ�ا  - 13بر پاکننده جنگ و فتنه -
لقب خرم ،شاه هند از سلسله گورکانی
 تعجب خانمها  - 14پادش�اه ،صاحبتاج  -دشمن فرش�ته  -پایتخت ژاپن
 - 15حدیثی از رسول اکرم (ص) درباره
ستون دین

عمودی
 - 1ش�رکت خودرو س�ازی فرانسوی
 عف�و ک�ردن  - 2بازیگ�ر س�ریالدیگ�ری  -س�نگ ت�رازو  - 3خطای
فوتبالی  -وس�یله باغبان�ی  -عضوی
در صورت  -پایتخت نیجریه  - 4پول
زور  -ش�فافیت چیزی را از بین بردن
 وق�ت فعالیت  - 5عنصرش�یمیاییباع�دد اتم�ی  - 54واح�د برق�ی -
جان�وران بیابان�ی  -رود اروپای�ی - 6
بیماری س�گ و گربه  -مانور  - 7مدد
کار  -در س�طح قرار دارد  -زیباترین
واژه  - 8مذهب  -کاخ تخت جمش�ید
 ی�ار " پ�وچ "  - 9حاش�یه کتاب -ترشی آزمایشگاهی  -قلمه  - 10مادر
اس�فندیار  -معبود یگانه  - 11صدایی
در موسیقی  -گوسفند قربانی  -کالم
ش�رط  -س�وگ  - 12فام  -ب�ا حیا -
الفب�ای خوراک�ی  - 13مؤدب  -حرف
پی�روزی  -ی�خ انگلیس�ی – ویتامین
انعق�ادی  - 14نامها  -تاکس�ی تلفنی
 - 15اث�ری از بوکاچیو  -بدون توجه و
اعتنا ،بیمسئولیت
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کوتاه از حوادث
سوختن زن کرمانی در کورههای آهک

زن  45ساله کرمانی زنده زنده آتش گرفت.به
گزارش رکنا ،اتاقک کوچکی از بلوک با سقف
چوبی در کورههای آهک محله صنعتی تنها
س��رپناه زن تنهایی بود که آتش ج��ان او را
گرفت .صبح دیروز زنی حدود  ۴۵س��اله در
آتش س��وخت تا بار دیگر نام کورههای آهک
محله صنعتی بر س��ر زبانها بیایید .آن طور
که روابط عمومی آتشنشانی کرمان میگوید
حلب آتش��ی که در این اتاقک وجود داش��ته
علت آتشسوزی است.جهانشاهی میگوید از
زمان تماس با آتش نش��انی بعد از سه دقیقه
آتشنشانها در محل حادثه حاضر شدند اما
این زمان ش��روع آتشسوزی نیست .مطمئنا
آتشسوزی زودتر اتفاق افتاده و چون کورهها
با مناطق مسکونی فاصله اندکی دارند تماس با
آتش نش��انی طول کشیده و در نهایت نیز به
علت ریزش سقف امکان نجات وجود نداشته
است.
توقیف  ۴۶۰دستگاه ماینر در یک سوله

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف
 ۴۶۰دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش
 ۲۳میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سردار کیوان ظهیری
اف��زود :ماموران کالنتری  ۱۴شاهدش��هر با
اقدام��ات اطالعاتی از دپوی تع��داد زیادی
دستگاه ماینر در سولهای در این شهر مطلع
ش��دند .وی افزود :مام��وران پس از تکمیل
تحقیق��ات و هماهنگی قضائ��ی در بازید از
این سوله ۴۶۰دستگاه ماینر را کشف کردند.
فرمانده انتظامی غرب اس��تان تهران اضافه
کرد :در بررس��یهای میدانی مش��خص شد
اف��رادی در این محل قصد نصب و راهاندازی
این دس��تگاهها با اتصال به شبکه اینترنت را
داش��تهاند که در این رابطه یک نفر دستگیر
ش��د .ظهیری با اشاره به تش��کیل پرونده و
تحویل متهم به مراجع قضائی تصریح کرد:
ارزش این اقالم توس��ط کارشناسان مربوطه
حدود  ۲۳میلیارد ریال تخمین زده ش��ده
است.

