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کوتاه از حوادث

حوادث

مرگ مادر درآتش افروزی پسر 17ساله

برق گرفتگی  5مشهدی
روی پله برقی

 5نف��ر ب��ر اث��ر ب��رق گرفتگ��ی در پ��ل
عابر پیاده در مشهد دچار مصدومیت شدند.
سخنگوی اورژانس کش��ور از مصدومیت
 5نفر به دلیل حادثه در یک پل برقی عابر
در مشهد خبر داد.به گزارش رکنا،مجتبی
خالدی س��خنگوی اورژانس کشور درباره
جزییات این حادثه گفت :یکی از پلهای
برقی عابر پیاده دچار س��انحه ش��ده و به
اورژانس اطالع داده میشود .وی ادامه داد:
تاکنون در این حادثه پنج مصدوم گزارش
شده است.

نوج��وان  17س��الهای که موج��ب جنایت خانوادگ��ی و باعث
مرگ دلخراش مادرش ش��ده بود دس��تگیر شد .جوان  17ساله
بیرحمی که با به آتش کش��یدن خان��ه ،موجب مرگ مادرش
شده بود دستگیر شد.به گزارش رکنا ،سرهنگ غالمعلی شکری
فرمانده انتظامی فارسان اظهار داشت :در پی وقوع آتش سوزی
در یک مدرس��ه در دِه چشمه ،واحد گشت کالنتری  ۱۱فارسان
به همراه تیمی از نیروهای آتش نشانی و امدادی به محل اعزام
ش��دند .او افزود :با حضور ماموران در محل مشخص شد که در
اثر آتش س��وزی اطاق س��رایداری مدرسه ۵ ،نفر از اعضای یک
خانواده ش��امل پدر  ۵۰س��اله ،مادر  ۵۰س��اله و سه فرزند پسر
 ۱۶ ،۱۷و  ۱۰س��اله دچار سوختگی شده اند.شکری اضافه کرد:
آتش سوزی با تالش عوامل آتش نشانی و امدادی مهار و مصدومین
بالفاصله به بیمارس��تان اعزام شدند ،ولی متاسفانه مادر خانواده

قتل یک مأمور در درگیری شخصی

پلیس افتخ��اری کالنتری  ۱۰۶نامجو در
ی��ک درگیری ک��ه ظاهرا ً ب��ر اثر اختالف
شخصی روی داد ،به قتل رسید.به گزارش
تس��نیم ،وی که  30س��ال س��ن داشت،
حدود س��اعت  22:30بیست و سوم دی
ماه امس��ال در یک درگیری که ظاهرا ً بر
اثر اختالف شخصی روی داده ،در میدان
 73نارمک با شلیک دو گلوله به سرش به
قتل رسید .مقتول در شغل موتورفروشی
فعالیت داشت و دو نفر در رابطه با این قتل
توسط عوامل انتظامی کالنتری بازداشت
شدند.

در اثر ش��دت سوختگی در بیمارستان فوت کرد .او ادامه داد :با
توجه به فوت احدی از حادثه دیدگان ،کارآگاهان پلیس آگاهی
شهرس��تان با هماهنگ��ی مقام قضائی تحقیقات گس��تردهای را

کشف  ۱۲۵هزار نخ سیگار قاچاق

رئیس پلیس امنیت عموم��ی تهران بزرگ از
کش��ف  ۱۲۵هزار نخ سیگار قاچاق در جنوب
تهران خبر داد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ،س��ردار علی
ذوالقدری اظهار داش��ت :در اوایل هفته جاری
ماموران مرک��ز عملیات پلیس امنیت عمومی
پایتخ��ت از دپو مقادیر زیادی س��یگار قاچاق
در یک منزل مس��کونی در حوالی نعمت آباد
مطلع ش��دند و برای بررسی موضوع به نشانی
اعالمی اعزام شدند.
وی ب��ا بی��ان اینکه تحقیقات اولیه نش��ان از
این داش��ت ،مالک منزل مس��کونی به تازگی
مقدار فراوانی س��یگارهای خارجی قاچاق در
من��زل مس��کونیاش دپو کرده اس��ت ،اضافه
کرد :نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی
منعکس و دس��تور دستگیری متهم و بازرسی

ُ
پسر کشی در مازندران

پدر س��اروی بنا به دالیلی نامعلوم فرزند
پس��ر خود را ب��ه قتل رس��اند .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران،دکتر عباسی مدیرکل
پزش��کی قانون��ی مازن��دران با اش��اره به
وقوع قتل در روس��تای خوی آباد ساری،
گفت:پسر جوانی متولد  ۱۳۶۰بر اثر ضربه
به س��ر توسط پدر به قتل رسید .او افزود:
پس از بررسی اولیه جسد این پسر جوان
ب��رای بررس��ی ،آزمایش ،کالبد ش��کافی
و تعیین عل��ت مرگ به پزش��کی قانونی
شهرس��تان س��اری منتقل ش��د.مدیرکل
پزش��کی قانون��ی مازن��دران گفت:تعیین
علت ف��وت این فرد پس از بررس��یهای
الزم از س��وی کارشناسان پزشکی قانونی
مازندران اعالم میشود.
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رئی��س پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کش��ف  ۲۶۳دس��تگاه
موتور س��یکلت احتکار ش��ده و یک دس��تگاه موتورسیکلت سنگین
قاچاق در  ۲انبار یک ش��رکت در ش��مال تهران خبر داد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ،سردار علی ذوالقدری بیان داشت :در پی کسب
خبری مبنی بر اینکه مدیرعامل ش��رکتی در ش��مال تهران مقادیر
فراوانی موتورسیکلت در داخل انبار شرکتش دپو و جمعآوری کرده
است ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران پایگاه یکم پلیس امنیت
عموم��ی تهران قرار گرف��ت .وی عنوان کرد :تیم��ی از ماموران این
پلیس هویت مدیرعامل ش��رکت و فعالیت ش��رکت را بررسی و برای
تحقیقات کاملتر به نش��انی اعالمی اعزام و مشخص شد خبر صحت
داش��ته و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اش��اره به اینکه دس��تور
دس��تگیری متهم و بازرسی از داخل انبار شرکت اخذ شد و تیمی از
کارآگاهان پایگاه یکم این پلیس به نشانی اعالمی اعزام شدند ،افزود:
در بازرس��ی اولیه از داخل انبار ش��رکت ۳۴ ،دستگاه موتور سیکلت
برقی احتکار ش��ده و یک دس��تگاه موتور سنگین قاچاق کشف شد.
این مقام ارش��د انتظامی ابراز داشت :در بررسیهای بیشتر مشخص
ش��د ،یک باب درب برقی که به صورت ماهرانهای مخفی ش��ده بود
داخل انبار ش��رکت کارس��ازی ش��ده اس��ت که در ادامه تحقیقات
پلیسی ،مشخص شد درب برقی مربوط به انبار دیگر شرکت میباشد
که از این مکان  ۲۲۹دس��تگاه موتورسیکلت برقی کشف شد .سردار
ذوالقدری افزود :با حضور نماینده وزارت صنعت و معدن شهرس��تان
شمیرانات هر دو انبار پلمب شد و متهم برای سیر مراحل قانونی در
اختیار مرجع قضائی قرار گرفت .وی اضافه کرد :کارشناس��ان ارزش
ریالی اموال احتکار شده و قاچاق را  ۱۵میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کشف  94کیلو تریاک

94کیلو و 100گرم تریاک در محله باقر ش��هر تهران کش��ف شد.به
گزارش رکنا ،س��رهنگ عبدالوهاب حس��نوند بیان داش��ت :در پی
دریاف��ت خبری مبنی بر اینکه یکی از س��وداگران مرگ ضمن تهیه
مقادی��ر فراوان��ی مواد مخ��در و پنهان کردن آن در مخفیگاهش��ان
به خرده فروش��ی موادمخدر میپردازد ،بررس��ی موضوع در اختیار
تیم��ی از ماموران پای��گاه هفتم پلیس مبارزه با م��واد مخدر تهران
قرار گرفت.وی عنوان کرد :بررس��یهای اولیه پلیس��ی نشان از این
داشت مخفیگاه متهم یک ساختمان قدیمی مسکونی در چهارطبقه
در محله باقر ش��هر تهران بوده و قاچاقچیان حرفهای موادمخدر در
اس��تانهای جنوبی کش��ور مواد مخدر را از قاچاقچیان مرزی کشور
تهی��ه و آن را به ش��هر تهران انتقال و تحوی��ل وی میدهند .رئیس
پلی��س مبارزه با م��واد مخدر تهران ب��زرگ ابراز داش��ت :در ادامه
تحقیقات پلیس��ی مشخص شد که متهم اخیرا ً مقدار فراوانی تریاک
از قاچاقچی��ان تحوی��ل گرفته و درصدد توزیع عمده آن در س��طح
ش��هر تهران اس��ت که نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مراجع
قضائی قرار گرفت و دس��تور بازرسی از مخفیگاه متهم و دستگیری
او اخ��ذ ش��د .این مقام انتظامی با اش��اره به اینک��ه مخفیگاه متهم
تحت مراقبتهای ویژه پلیس��ی قرار گرفت ،افزود :با هماهنگیهای
قضائ��ی تی��م عملیات پایگاه هفت��م پلیس مبارزه با م��واد مخدر به
مخفیگاه متهم اعزام و موفق ش��دند در یک عملیات پلیس��ی متهم
را دس��تگیر و در بازرس��ی از کمد دیواری منزل مته��م  94کیلو و
 100گ��رم تریاک و یک دس��تگاه ترازوی دیجیتال کش��ف کنند.
س��رهنگ حس��نوند خاطرنش��ان کرد :متهم پس از انتقال به پایگاه
هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به بزه انتسابی اعتراف
و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

شکری :با توجه به فوت احدی از حادثه دیدگان،
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرس��تان با هماهنگی
مق��ام قضائ��ی تحقیق��ات گس��تردهای را در این
خصوص آغاز کردند ،با بررس��ی شواهد و مدارک
موجود و انجام تحقیقات محس��وس و نامحس��وس
ماموران ،نهایت ًا مش��خص ش��د که فرزند  ۱۷ساله
خان��واده به دلی��ل اختالفات خانوادگ��ی ،به عمد
منزل را به آتش کش��یده اس��ت
در این خصوص آغاز کردند .ش��کری گفت :با بررس��ی ش��واهد
و م��دارک موج��ود و انجام تحقیقات محس��وس و نامحس��وس
ماموران ،نهایتاً مشخص شد که فرزند  ۱۷ساله خانواده به دلیل
اختالفات خانوادگی ،به عمد منزل را به آتش کش��یده است .او
افزود :با تالش ماموران این متهم دس��تگیر و در بازجویی انجام
شده به بزه انتسابی معترف و پس از تکمیل پرونده تحویل مقام
قضائی شد.

سقوط  ۷متری کارگر به گودال

ی��ک کارگر پس از س��قوط
هفت متری به یک گودال،
جان سالم به در برد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم،
شهروندان در تماس تلفنی
ب��ا س��امانه  125از وق��وع
حادثه سقوط یک کارگر در
گودالی در بلوار دس��تواره،
خیابان ش��هید آتشنش��ان
فری��دون علیتب��ار خب��ر دادن��د که س��تاد
فرمانده��ی س��ازمان آتشنش��انی ته��ران
بیدرن��گ آتشنش��انان ایس��تگاه  90و گروه
ام��داد و نج��ات  17را روان��ه مح��ل حادث��ه
کرد.
بنابر گفته نادر طاهری؛ فرمانده آتشنش��انان
اعزام��ی ،یک کارگ��ر افغانس��تانی در گودالی

سرقت  ۴۰میلیونی در کمتر از یک دقیقه

رئیس پلی��س فضای تولید و تب��ادل اطالعات
پایتخت از دس��تگیری س��ارقی خب��ر داد که
کمت��ر از یک دقیقه  ۴۰۰میلیون ریال از اموال
م��ال باخته را س��رقت ک��رده بود .ب��ه گزارش
میزان ،س��رهنگ داود معظم��ی گودرزی بیان
داش��ت :در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا
تهران ،پروندهای با موضوع برداش��ت غیرمجاز
بیش از  ۴۰۰میلیون ریال تش��کیل و تیمی از
مهندسان فتا بررسی پرونده را بر عهده گرفتند.
وی عن��وان کرد :ش��اکی در خصوص چگونگی
س��رقت اظهار کرد ،برای انج��ام عملیات بانکی
در یکی از موتورهای جستجوگر اینترنت ،بانک
خود را جس��تجو کردم و به اولین س��ایتی که

توقیف ۲۶۴دستگاهموتورسیکلتقاچاق

از منزل وی اخذ شد.
رئی��س پلیس امنیت عموم��ی تهران تصریح
کرد :روز گذشته سیام دی ماه ماموران مرکز
عملی��ات پلیس امنیت عمومی پایتخت موفق
ش��دند در یک عملیات منس��جم متهم را در
مخفیگاهش دس��تگیر و در بازرس��ی از منزل
وی  ۱۲۵هزار نخ س��یگار ب��ا برند خارجی که
به صورت قاچاق وارد کش��ور شده بود کشف
کنند.
ای��ن مقام ارش��د انتظامی در پای��ان با بیان
اینک��ه کارشناس��ان ارزش ریال��ی کااله��ای
کش��ف ش��ده را حدود ی��ک میلی��ارد ریال
ب��رآورد کرده اند ،خاطرنش��ان ک��رد :در این
خص��وص پروندهای تش��کیل و مته��م برای
س��یر مراحل قانونی در اختی��ار مرجع قضائی
قرار گرفت.

کوتاه از حوادث

مش��اهده کردم وارد ش��ده و
پس از وارد ک��ردن اطالعات
حس��اب بانک��ی ام ،متوج��ه
برداش��ت غیرمج��از بیش از
 ۴۰۰میلیون ریال از حس��اب
بانک��یام ش��دم.رئیس پلیس
فتا اب��راز داش��ت :کارآگاهان
واکاوی زوای��ای پنهان پرون��ده را آغاز کردند و
تحقیقات کارشناس��ان پلیس فتا نشان داد که
س��ارق یا س��ارقین با ایجاد یک س��ایت جعلی
شبیه به اینترنت بانک مبلغی را از حساب بانکی
م��ال باخته به صورت اینترنتی برداش��ت کرده
اند .گودرزیخاطرنشانکرد:باتالشهایشبانهروزی

مرگ مرد ویلچرنشین و همسرش
زیر چرخهای مینی بوس

م��رد معلول و زنش زیر چرخهای مینی بوس به کام مرگ فرو رفت .فرمانده
انتظامی شهرس��تان بردس��یر از م��رگ  2عابر پیاده و زخمی ش��دن دختر
 16ساله آنها در حادثه تصادف با مینی بوس
خبر داد .به گزارش رکنا ،سرهنگ جعفر
غضنفری در این خصوص اظهار کرد :در
پی اعالم وقوع ی��ک مورد تصادف درون
ش��هری در یک��ی از خیابانهای ش��هر
بردسیر ،بالفاصله ماموران پلیس راهور به
محل حادثه اعزام شدند .وی افزود :با حضور مأموران در محل حادثه مشخص
شد یک دستگاه مینی بوس با یک فرد معلول ویلچرنشین که به همراه همسر
و دختر  ۱۶سالهاش در حال عبور از خیابان بودهاند برخورد کرده و متاسفانه
ف��رد معل��ول و خانمش در دم فوت و دختر آنها نیز به ش��دت مجروح و به
بیمارس��تان منتقل شده است .غضنفری با اشاره به بررسی صحنه تصادف از
س��وی کارشناس پلیس راهور و انتقال مینی بوس به پارکینگ تصریح کرد:
علت اولیه این حادثه عدم توجه به جلو راننده مینی بوس اعالم شده است.

دستگیری عامل حفاری غیرمجاز
در قلعه تاریخی میبد

عامل حفاری غیرمجاز در قلعه تاریخی میبد دس��تگیر شد .فرمانده یگان
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اس��تان یزد از دستگیری عامل حفاری
غیرمجاز در یک��ی از قلعههای تاریخی
شهرستان میبد خبر داد.
به گزارش رکنا ،س��رهنگ رحیم زاده،
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدس��تی و گردش��گری
اس��تان ی��زد گف��ت :عام��ل حف��اری
غیرمجاز با اقدام به موقع یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و نیروی
انتظامی شهرستان میبد دستگیر شد.
او افزود :پیرو اخبار واصله از منابع محلی مبنی بر وقوع حفاری غیرمجاز
ب��ه قص��د به دس��ت آوردن اش��یاء عتیقه در یک��ی از قلعهه��ای تاریخی
شهرس��تان میبد ،بالفاصله گروهی متش��کل از نیروه��ای یگان حفاظت
اداره کل میراث فرهنگی اس��تان و مأموران نیروی انتظامی به محل وقوع
جرم اعزام و عامل حفاری غیرمجاز دس��تگیر و پس از تهیه صورتجلس��ه
تحویل مراجع قضائی شد .سرهنگ رحیم زاده در ادامه از تشدید برخورد
با حفاران آثار تاریخی و باس��تانی استان خبر داد و گفت :هرگونه حفاری
در س��طح استان بهمنظور تحصیل اش��یاء عتیقه و باستانی جرم محسوب
شده و با حفاران و غارتگران میراث فرهنگی و آثار تاریخی برخورد قانونی
خواهد شد.
مفقودی

گواهی میش��ود فاکتور بلوک س��یلندر به ش��ماره  980506578به
ش��ماره موت��ور 11687011979 :مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مفقودی

شناس��نامه مالکی��ت اتومبیل تیبا  2مدل  99رنگ س��فید به ش��ماره
انتظامی 40 :ایران  737ج  84به ش��ماره موتورM15/9037177 :
و ش��ماره شاس��ی NAS821100L1283143 :به نام :فرزین افروز
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

افس��ران س��ایبری پلی��س
فت��ا و بکارگی��ری اقدامات
تخصصی مج��رم در فضای
مجازی شناس��ایی و هویت
او ب��رای پلی��س روش��ن
ش��د و پ��س از تش��ریفات
قضائ��ی بالفاصله در یکی از
محلهه��ای جنوبی تهران دس��تگیر و به همراه
تجهی��زات الکترونی��ک ب��ه پلیس فت��ا منتقل
ش��د .این مقام مس��ئول از بازگرداندن مبلغ به
حس��اب بانکی ش��اکی خبرداد و اف��زود :متهم
پ��س از حضور در پلیس فت��ا پایتخت و مواجه
ش��دن با مس��تندات و مدارک جمعآوری شده

ب��ه عم��ق  6مت��ر در حال
حف��اری ب��ود که ب��ه علت
نامعلوم��ی از ب��االی گودال
ب��ه پایین س��قوط ک��رد و
در انته��ای گ��ودال گرفتار
شد.
وی با بیان اینکه این کارگر
به دلیل عم��ق گودال قادر
به خروج از آن نبود ،افزود:
آتشنش��انان با رعایت م��وارد ایمنی و پس از
ایمنسازی محل حادثه ،این کارگر را از عمق
گودال خارج کردند.
طاه��ری خاطرنش��ان ک��رد :ای��ن کارگ��ر
 31س��اله به دلی��ل مصدومیتش برای انتقال
به مرک��ز درمان��ی ،تحویل عوام��ل اورژانس
شد.

توسط پلیس چارهای جز اعتراف به بزه انتسابی
نداشته و اقدامات مجرمانه خود را تشریح کرد.
س��رهنگ گودرزی به کارب��ران فضای مجازی
توصیه کرد :همانطور که بارها توس��ط پلیس
فت��ا درخصوص انجام عملیات بانکی در بس��تر
اینترنت هشدار داده ش��ده است مجددا تاکید
میگ��ردد جه��ت ورود به اینترن��ت بانک خود
به نتایج س��رچ در موتورهای جستجوگر اکتفا
نکنند و حتما آدرس مشاهده شده را با آدرس
اصلی بان��ک که از منابع معتب��ر اخذ میکنند
تطبیق دهند ،همچنی��ن هموطنان در صورت
مش��اهده موارد مش��ابه و مش��کوک میتوانند
موضوع را از طریق نش��انی پلیس فتا به آدرس
" www.cyberpolice.irب��ا کارشناس��ان ما
در میان بگذارند.

جدول شماره 5934

افقی

  - 1وس�یله خودکار ب�رای تنظیم دما
 ناب�ه هن�گام  ،بی وق�ت  - 2پژواکصدا  -باالت�ر ( واال )  -پر بزرگ پرنده
 - 3نویس�نده و نگارن�ده  -صب�ر و
بردب�اری  -پ�ادگان ته�ران  - 4دچار
گشتن  -ش�هری در بلژیک  -مسرور
 - 5چوب خوشبو  -نسخه ها  -بخش
اوس�تا  -زرداب  - 6شش یک ملک -
ش�هری در فرانس�ه  -آزادی و نج�ات
 - 7پرس�تار  -ف�ال نی�ک  -پس�وند
کوبن�ده  -خطاب نزدیک  - 8کتابی از
عبدالحسین زرین کوب  - 9یازده  -هر
اداره س�تاد ارتش  -جم�ع والی  -جام
ورزش�ی  - 10ناحی�ه ای در بدخش�ان
افغانس�تان  -مرکز فرماندهی  -فریاد
 - 11کش�ور کاتماندو  -روش و ش�یوه
 دس�تی  -نص�ف دان�ش  - 12واحدتحصیل�ی  -درخ�ت ان�ار  -خاطرات
 - 13مرک�ز ایتالی�ا  -حصیرب�اف -
خلیجی در شمال کانادا  - 14کلیسایی
در پاری�س  -ن�ام التین کش�ور غنا -
حافظه  - 15گیاهی یک ساله با برگ و
ساقه خوراکی( شاهی )  -از باشگاه های
فوتبالآلمان

عمودی
 - 1دور کردن  ،راندن – شبکه ای جهانی
ب�رای برقراری ارتباط  - 2ملتزم رکاب -
آمپر س�نج  - 3غیر دائم  -خویشاوندی
 ق�دم  -نصف کارت  - 4س�رخوش -دریاچه ای در قزاقس�تان – مقابل خوبی
 - 5نفرین  -س�نگ آس�یا  -ش�دنی -
پس�وند نوازنده  - 6از م�زه ها  -بناحق
تصاحب کردن  -میدانی در شرق تهران
 - 7تکی�ه کردن  -جایز  -غ�ذای روزه
دار  - 8از کش�ورهای آمریکای مرکزی
 - 9قطع�ه لوله ای که دو س�ر آن دارای
رزوه داخلی است  -بجز  -محبوب و دلبر
 - 10م�ژده  -ب�ی رونقی ب�ازار  -فرصت
طل�ب و نیرنگب�از  - 11عقی�م  -نوعی
شیرینی تر – از ویتامین ها  -امر آوردن
 - 12بزرگ�ی  -س�رخ و س�فید  -مقابل
حض�ور  - 13نوع�ی کاغ�ذ  -رهایی از
م�رض  -نیرن�گ  -آماده به�ره برداری
 - 14سلس�له تاریخ�ی  -همرنگ آینه
 - 15اس�طوره فوتبال ما  -به تن کسی
کردن لباس  ،کفش و جوراب.

پاسخ جدول شماره5933

دستگیری سارق فیبرهای نوری

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان لرس��تان از
دس��تگیری س��ارق فیبرهای ن��وری با 20
فقره سرقت درشهرستان خرم آباد خبر داد.
به گ��زارش پایگاه خبری پلیس ،س��ردار
حاجی محمد مهدیان نس��ب بیان داشت:
در پی وقوع چندین فقره س��رقت کابل و
فیبرهای نوری و مخابراتی در س��طح شهر
خرم آباد ،موضوع در دس��تور کار ماموران
قرار گرفت .وی اف��زود :ماموران کالنتری
 18این شهرس��تان پس از چندین شبانه
روز ت�لاش بیوفق��ه و انج��ام اقدام��ات
اطالعاتی یک س��ارق را در س��طح ش��هر
خ��رم آباد شناس��ایی و دس��تگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :سارق
در تحقیق��ات صورت گرفت��ه به  20فقره
س��رقت کابلهای فیبر ن��وری و مخابراتی
اعت��راف و هم��راه پرون��ده ب��ه مراجع��ه
ذی صالح معرفی شد.
برخورد کامیون کشنده با  ۴خودرو

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند
ترافی��ک پلی��س راه��ور تهران ب��زرگ از
برخورد و تصادف ش��دید کامیون کشنده
ب��ا  ۴خ��ودرو و نیوجرس��یهای میان��ی
اتوبان ام��ام علی (ع) خبر داد .س��رهنگ
مجید رنجب��ر در گفتوگو با میزان گفت:
در مس��یر اتوبان امام عل��ی (ع) محدوده
زیر گ��ذر محالتی ،یک دس��تگاه کامیون
کش��نده که در این مس��یر در حال تردد
بوده ک��ه به دلی��ل عدم توجه ب��ه جلو با
چهار خودرو برخورد میکند .رئیس مرکز
فرمانده��ی و کنت��رل هوش��مند ترافیک
پلی��س راهور تهران ب��زرگ ادامه داد :این
کش��نده در ادامه و پس از خس��ارت به دو
پ��ژو،ام ویام و پرای��د و پس از خس��ارت
به چندی��ن نیوجرس��ی در نهایت متوقف
میگردد.
کشف جنازه  2مرد جوان

 2م��رد جوان در روس��تای هرمزآباد ش��هر
زی��ار در شهرس��تان اصفهان ج��ان خود را
از دس��ت دادند.ب��ه گزارش رکنا ،مس��ئول
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
اس��تان اصفه��ان گف��ت :دو م��رد  20و 22
س��اله در اثر نشت گازمنوکسیدکربن از لوله
بخاری دچار گازگرفتگی و فوت شدند .غفور
راس��تین به ش��هروندان توصیه ک��رد نکات
ایمنی را در نصب وس��ایل گازس��وز رعایت
کنند .

