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حوادث
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 ۸۷فوتی جدید کرونا در کشور
 ۴۲۷۲تن در وضعیت شدید بیماری
سخنگوی وزارت بهداشــت جدیدترین موارد
شناسایی و فوتی ناشی از کووید ۱۹در کشور طی
 ۲۴ساعت را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت:
از روز دوشنبه تا دیروز  ۳۰دی  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۵ ،هزار و  ۹۱۷بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
 ۵۱۸نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به یک میلیون و  ۳۴۲هزار و  ۱۳۴نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :متاسفانه در
طول  ۲۴ســاعت ۸۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۵۶هزار و  ۹۷۳نفر رسید.

به گفته وی ،خوشبختانه تاکنون یک میلیون و
 ۱۳۱هزار و  ۸۸۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.

وی ادامــه داد ۴۲۷۲ :نفــر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنــون  ۸میلیون و  ۶۳۴هزار و
 ۵۵۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
به اذعان الری ،بر اســاس آخرین تحلیل   ها،
 ۱۰شــهر در وضعیت قرمز ۲۳ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۱۶۳ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۵۲شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت ۱۰:شهر
قرمز کشــور در اســتان مازندران و شــامل آمل،
بابل ،تنکابن ،جویبار ،رامســر ،ســاری ،سوادکوه،
فریدونکنار ،قائمشهر و نکا است.

 ۱۲میلیاردریال سوخت قاچاق در شرق هرمزگان کشف شد

ایرنــا :فرمانده انتظامی   هرمزگان از کشــف
دو محموله ســوخت قاچاق بــه ارزش بیش از
 ۱۲میلیارد ریال در شهرســتان میناب در شرق
استان خبر داد.
ســردار غالمرضا جعفری روز ســه شنبه با
اعالم این خبــر به خبرنگاران اظهار داشــت:
محموله  های کشــف شــده شــامل  ۱۰۳هزار
لیتــر گازوئیــل قاچــاق اســت کــه ماموران
انتظامی   شهرســتان میناب موفق به کشف آن
شدند.

وی در تشــریح جزئیات این کشفیات ،گفت:
ماموران پلیــس امنیت اقتصادی شهرســتان
میناب در اجــرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق
فرآورده   های نفتی با اشــراف اطالعاتی از قصد
قاچاقچیان مبنــی برانتقال مقادیر قابل توجهی
سوخت به وسیله مشک   های پالستیکی از خور
بندزرک مطلع شــدند و رسیدگی به موضوع را
به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
سردار جعفری افزود :مأموران ضمن هماهنگی
با مقام قضایی با همکاری دریابانی شهرســتان

به محل مورد نظر اعزام شــدند که قاچاقچیان
به محض رویت مامــوران اقدام به پاره نمودن
مشــک   های پالســتیکی کرده و به سرعت از
محل متواری گشتند که با سرعت عمل ماموران
 ۷۱هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی   استان هرمزگان خاطرنشان
کــرد :در ادامه این طرح مأمــوران یگان امداد
شهرســتان نیــز حین گشــت زنی در ســطح
شهر میناب به یک دســتگاه کامیون تانکر دار
مشــکوک شــدند و آن را متوقف کردند که در
بازرســی از آن  ۳۲هــزار لیتر ســوخت قاچاق
کشف شد.
این مقــام انتظامی   با بیان اینکــه با اجرای
ایــن طرح در مجموع  ۱۰۳هــزار لیتر گازوئیل
قاچاق کشــف شــد ،تصریح کرد :ارزش ریالی
محموله   های کشف شده بنا به نظر کارشناسان
 ۱۲میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون ریــال بــرآورد
شده است.
ســردار جعفری تصریح کرد :ســوخت  های
کشف شــده به شــرکت پخش فرآورده   های
نفتی میناب تحویل و در این رابطه یک دستگاه
کامیــون توقیف ،یــک نفر دســتگیر و پرونده
تشــکیل شــده جهت انجام مراحل قانونی به
مراجع قضایی ارسال شد.

کالهبرداریهای میلیاردی در قالب سایتهای همسریابی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه
ســایتهای همســریابی و صیغهیابی بستری
برای کالهبرداری   های یک میلیارد تومانی از
مراجعهکنندگان است ،گفت :تاکنون هیچ گونه
مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این ســایتها و
کانالها صادر نشده است.
به گزارش ایســنا ســرهنگ رامین پاشایی
افزود :بر اســاس تجزیه و تحلیــل پرونده   ها
و شــکوائیه   های قضایــی به پلیــس فتا همه
روزه شــاهد دریافــت پرونده   هــای متعــدد
کالهبرداری   هــای مالی بالغ بــر یک میلیارد
تومان و یا ســایر تهدیدات در حوزه مراجعه به
سایت   های همسریابی و صیغه  یابی که عمدتا

در پیام    رسان   های غیر بومی   فعالیت می   کنند،
از شهروندان هستیم.
وی با اشاره به اینکه در بند " ث " ماده یک
آیین نامه ســاماندهی و اعتبار بخشــی مراکز
مشاوره در راستای ماده  43قانون برنامه پنجم
با موضــوع " دریافت خدمات مشــاوره  ای "
صرفا مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت
حضــوری و غیر حضوری مــورد تصریح قرار
گرفته اســت ،اظهار کرد :تاکنــون هیچ گونه
مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این ســایت   ها و
کانال   ها از سوی مراجع ذی صالح در " وزارت
ورزش و جوانان " به عنوان متولی قانونی این
فرایند صادر نشده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد:
با توجه بــه فعالیت غیر قانونی ســایت   های
همسریابی و صیغه یابی در فضای مجازی که
در اکثر مواقع باعث تحمیل خسارت   های مالی،
کالهبــرداری و اخــاذی از مراجعه کننــدگان
می   شــود ،موضوع به صــورت دائمی   در رصد
کارشناســان پلیس فتا قــرار دارد و در صورت
مشــاهده موارد مجرمانه و سایت   های مشابه
مراتب به منظور اقــدام قضایی برابر قوانین و
مقررات در دستور کار این پلیس قرار می   گیرد.
وی با اعالم اینکه اغلب کالهبرداری   های
مالی صورت گرفته از متقاضیان بیشتر سوء استفاده
از عواطــف و احساســات مراجعه کنندگان و
دادن وعده   هــای دروغین اســت و عالوه بر
کالهبرداری   هــای مالی احتمال بروز صدمات
روحی و روانی در فریب خوردگان و مالباختگان
وجــود دارد از تمامی   هموطنان و به خصوص
کاربران فضای مجازی در خواست کرد به هیچ
عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی پلیس
فتا پاشــایی به مردم توصیه کرد :هشدارهای
پلیس فتا را جــدی بگیرند و در صورت اطالع
از هرگونــه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی
یــا پیــام رســانهای موبایلــی موضــوع را
از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه نشــانی
 www.cyberpolice.irبخش ارتباطات
مردمی   گزارش کنند.
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وقوع زلزله  ۶.۸ریشتری در آرژانتین

رســانه   های محلی از وقوع زلزله ای به بزرگی  ۶.۸ریشتر در مناطقی از
آرژانتین خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،این زمین لرزه که بزرگی آن  ۶.۸ریشــتر اعالم شده
بــا حداقل پنج پس لرزه همراه بوده اما گزارشــی از مصدومان احتمالی آن
منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین شناسی آلمان ( )GFZکانون این زمین لرزه
را که اواخر روز دوشنبه به وقت محلی رخ داد در  ۴۰کیلومتری جنوب استان
سان خوآن اعالم کرده که در عمق  ۱۰کیلومتری از سطح زمین بوده است.
همچنین مرکــز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه بزرگی پس لرزه   ها را  ۳.۵تا
پنج ریشتر اعالم کرده است.
تصاویر ویدئویی منتشــر شــده در شــبکه   های اجتماعــی خانه   ها و
ساختمانهایی را نشــان می   دهد که بر اثر وقوع زلزله تکان خورده اند و در
فروشــگاه   ها نیز اجناس از داخل قفسه   ها به زمین ریخته است .همچنین با
وقوع این زمین لرزه شکاف  هایی در سطح جاده   ها ایجاد شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویتــرز ،به دنبال این زمین لرزه
هشداری نسبت به احتمال وقوع سونامی   منتشر نشد.

مرگ  ۱۵کارگر مهاجر در سانحه رانندگی
در هند

رســانه   های محلی در هند از کشته شدن دست  کم  ۱۵کارگر مهاجر در
یک سانحه رانندگی خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،مقامات محلی اعالم کردند :در جریان این حادثه که
صبح دیروز (سه شنبه) رخ داد یک دستگاه کامیون با تعدادی کارگر برخورد
کرد که موجب شد  ۱۵نفر کشته شوند.
پلیــس هند اعالم کرد :این حادثه زمانی رخ داد که کارگران در پیاده رو
مشغول استراحت بودند و کامیون از روی آنان عبور کرده است .همچنین در
جریان این سانحه چندین نفر مصدوم شدند.
بنابر اعالم پلیس هند برخورد این کامیون با یک دستگاه تراکتور موجب
شــد که راننده کامیون ،کنترل خودرو را از دســت داده و به سمت پیاده رو
تغییر مســیر دهد و در نهایت از روی کارگران که مشغول استراحت بودند
عبور کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز ،گفته شده  ۱۸کارگر در محل
حادثه بوده اند که  ۱۲نفر آنان در دم جان باخته و سه نفر دیگر نیز به دلیل
شدت جراحت در بیمارستان فوت کردند.
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فارس

توقیف محموله خاک برگ غیرمجاز جنگلی در شیراز

ایســنا :سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیراز اعالم کرد که
با تالش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان
خودرو حامل خاک برگ غیرمجاز جنگلی شناسایی و توقیف شد.
منصور رضایی گفت :ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی حین عملیات
گشــت زنی در جاده کمربندی شیراز با مشــاهده خودرو حامل خاک برگ
جنگلی غیر مجاز پس از تحت تعقیب قرار دادن خودرو اقدام به شناســایی
و دستگیری متخلفان کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع طبیعی استان فارس ،رضایی عنوان کرد:
پرونده متخلف برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیراز اظهار کرد:
به اســتناد ماده  ۶۹۰قانون مجازات اسالمی   برداشت و حمل خاک اراضی
جنگلی جرم محسوب شده و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

توقیف کاالی قاچاق  5میلیاردی در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممســنی از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع
کاالی قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بیان
کرد :ماموران انتظامي ممســني در اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال ،حين
اجراي ايســت بازرسي مقطعی در محور کوهچنار -نورآباد ،به یک دستگاه
کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرســي از آن خودرو ،موفق به کشف  3هزار و
 170عــدد گلس ،کابل و باطري موبايل 3 ،دســتگاه پهپاد 2 ،عدد تفنگ
بادی 20 ،دســتگاه مودم ،يك هزار و  400عدد دستگاه شمارشگر صفحه
دیجیتال و  3دستگاه دریل برقی شدند.
فرمانده انتظامی   ممســنی با بيان اينكه کارشناسان ارزش کاالی قاچاق
كشف شده را  5میلیارد ریال برآورد کرده اند ،عنوان داشت :یک نفر متهم
در اين رابطه دســتگير و پس از تشکيل پرونده براي انجام مراحل قانوني،
به مرجع قضایي معرفي شد.

پلمب كافه به علت گرفتن جشن تولد در شب
شهادت حضرت فاطمه(س)

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از پلمب يك كافه در يكي از
مناطق تاريخي شيراز خبر داد.
ســرهنگ كاووس محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان کرد :در پي انتشــار كليپي در فضاي مجازي مبني بر برپايي مراســم
جشن تولد در شب شهادت حضرت فاطمه(س) در منطقه تاريخي شهرستان
شيراز ،بررسي موضوع در دستور كار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی   استان پس از هماهنگي
با مقام قضایي سريعا به محل مورد نظر اعزام شدند و ضمن رعايت شئونات
اسالمي ،كافه مذكور را پلمب كردند.
معاون اجتماعي پليس فارس با بيان اينكه در اين خصوص صاحب كافه
و  3نفر ديگر كه باعث اخالل در ماموريت پليس و همچنين انتشــار كليپ
در فضاي مجازي كرده بودند دستگير شدند ،گفت :برخورد با مخالن نظم
و امنيت به صورت جدي در دستور كار پليس فارس قرار دارد.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در الرستان

فرمانده انتظامی   الرستان از کشف کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و
 200میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامی   الرســتان هنگام نظارت بــر محورهای مواصالتی
منتهي به اين شهرســتان ،به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن
را متوقف کردند.
وی اظهار داشــت :در بازرسی از اين خودرو ۲۲۰ ،عدد شامپو خارجی و
 ۳۵دستگاه بخور خارجي قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی   الرســتان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دستگیر و تحويل مراجع قضایي شد ،گفت :ارزش اموال مکشوفه برابر نظر
كارشناسان ،یک میلیارد و  200میلیون ریال برآورد شده است.

سواري پرايد با  70كيلو ترياك در شيراز
زمين گير شد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از توقیف سواري پرايد و کشف
 70کیلو ترياك در شيراز خبر داد.
سرهنگ عبدا ...خســرواني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در راستاي برخورد قاطع با قاچاقچيان ،روز دوشنبه ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر استان از حمل و جابهجايي مقداري ترياك توسط
يك ســواري پرايد در يكي از خيابانهاي شــيراز مطلع شدند و موضوع را
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران انتظامي پس از گشــتزنيهاي محســوس و
نامحسوس موفق شدند سواري پرايد حامل مواد مخدر را توقيف و راننده و
سرنشين آن را نيز دستگير كنند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان با بيان اينكه در بازرسی از اين
خودرو 70 ،کیلو ترياك کشــف شــد ،افزود :متهمان پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شدند.

کشف چوب قاچاق در رستم

فرمانده انتظامی   رســتم از کشف  10تن چوب قاچاق به ارزش  2ميليارد
ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ قربانعلي روســتا در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کرد :ماموران انتظامی   پاسگاه بابا ميدان رستم در اجرای طرح مبارزه با
قاچاق ،هنگام نظارت بر خودرهاي عبوري در محورهای مواصالتی به یک
دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی گفــت :ماموران در بازرســی از اين خــودرو 10 ،تن چوب درختان
جنگلي كه قاچاق و فاقد مجوز بود را كشف كردند.
فرمانده انتظامی   رستم با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را
 2ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در اين خصوص يك نفر دســتگير و
تحويل مراجع قضایي شد.

دستگیری سارقان و كشف  24فقره انواع سرقت

فرمانده انتظامي مهر گفت :ماموران پليس با گشت زني   هاي هدفمند و
نامحسوس در نقاط جرم خيز و حاشيه شهر ،موفق به شناسایی و دستگیری
17نفر سارق سابقه دار و كشف  24فقره انواع سرقت شدند.
ســرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،

بيان کرد :در پی وقوع سرقتهای متعدد در سطح شهرستان مهر ،موضوع
شناســايي و دستگيري ســارقان به صورت ویژه در دســتور کار ماموران
انتظامي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي با گشت زنيهاي هدفمند و نامحسوس در
نقاط جرم خيز و حاشــيهاي شهر و اقدامات فنی و پلیسی و بررسی سوابق
مجرمان ،موفق به شناسایی و دستگيري  17سارق سابقه دار شدند.
فرمانده انتظامي مهر با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به  24فقره
سرقت از اماکن خصوصی ،دولتی ،کابل و تجهیزات مخابراتی و درون خودرو
اقرار كردند ،گفت :ســارقان پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.
سرهنگ كرمي با بيان اينكه در بازسي از مخفيگاه متهمان ،يك هزار و
 100متر کابل برق 2 ،دستگاه کولر گازي ،يک دستگاه لپ تاپ ،يک عدد
ســاعت مچي ،يك دســتگاه جارو برقي 600 ،كيلو سيم فلزي 2 ،تن انواع
آهن آالت 3 ،عدد در ســاختمان 15 ،دستگاه گوشي تلفن همراه ،تعدادي
قطعات خودرو و همچنين يک دســتگاه موتورسيکلت مسروقه کشف شد،
عنوان داشت :کارشناسان ارزش اموال مسروقه را  5ميليارد و  500ميليون
ريال برآورد كردهاند.

كشف خودرو مسروفه در خنج

فرمانده انتظامی   شهرســتان خنج از کشف سواري سمند سرقتی در اين
شهرستان خبر داد.
سرهنگ کرامت کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر بيان كرد :ماموران انتظامي کالنتری 11شهرستان خنج
حین گشــت زنی در حوزه استحفاظي ،به یک دســتگاه سواري سمند كه
حركات مشكوك و خطرناك داشت مشکوک شدند و دستور ايست دادند.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقبب و گريز راننده با توجه به تاريكي
هوا خودرو را رها و متواري شد.
فرمانده انتظامی   شهرستان خنج با بيان اينكه در استعالم اوليه مشخص
شد سواري سمند سابقه سرقت از شهرستان اوز را دارد ،گفت :تالش براي
دســتگيري سارق متواري كماكان ادامه دارد .سرهنگ كريمي خاطر نشان
كرد :در بازرسي از آن خودرو 15 ،گرم شيشه كشف شد.

توقيف سواری سمند حامل مغز بادام قاچاق

فرمانده انتظامی   كوهچنار گفت :با تالش مأموران انتظامی   اين شهرستان،
محموله مغز بادام خارجي قاچاق به ارزش  800میلیون ریال کشــف شــد.
ســرهنگ لطــفا ...محمــدی در گفتوگو بــا خبرنگار پایــگاه خبری
پلیــس ،بیان کرد :ماموران انتظامی   كوهچنار هنگام گشــت زنی در محور
قائمیه-شــیراز ،به یک دســتگاه سواری ســمند مظنون شــدند و آن را
متوقف کردند.
وي افزود :در بازرســی از این خــودرو 450 ،کیلوگرم مغز بادام خارجی
قاچاق کشف و در این خصوص یک نفر دستگیر شد.
فرمانده انتظامی   كوهچنار با اشــاره به اینکه کارشناســان ارزش کاالی
قاچاق کشف شده را  800میلیون ریال برآورد کردهاند ،عنوان داشت :متهم
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

مرگ مرد جوان در عمق چاه  50متری

گرفتار شدن مرد جوان در عمق چاه  50متری ،مرگ وی را به دنبال داشت.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان آتش نشانی شیراز ،در پی بروز حادثه
گرفتار شــدن یک مرد جــوان در اعماق یک چاه و تمــاس خانواده وی
با ســامانه  125و درخواســت کمک جهت نجات وی ،ســتاد فرماندهی
آتش نشانی شیراز ساعت  12:57بامداد دیروز ،آتش نشانان ایستگاه شماره 12
و  9را به همراه تیم نجات چاه نورد به محل حادثه در خیابان بوستان اعزام کرد.
بــا توجه به اطالعــات اولیه دریافتی از این حادثه :در پی ناپدید شــدن
یک مرد جوان در محیط یک باغ در خیابان بوستان و نگرانی خانواده وی،
پس از تحقیقات مشخص شــد که فرد به علت نامعلوم به چاهی با عمق
 50متر در محوطه این باغ ســقوط کرده و با توجه به عدم امکان برقراری
تماس هیچگونه اطالعی از سالمت وی در دسترس نبود.
آتش نشــانان پس از بررســی محل حادثــه ،اقدام بــه نصب عالئم
هشدار دهنده در محل کردند و کارگاه نجات بر روی دهانه چاه برپا شد.
تیم امداد چاه نورد ســازمان آتش نشانی با استفاده از ابزار مخصوص ،با
رعایت اصول ایمنی وارد چاه شدند و با تالش فراوان پیکر بی جان این مرد
را از چــاه خارج کردند .امدادگران اورژانس حاضر در محل پس از معاینات
پزشکی ،مرگ وی را اعالم کردند.
بر اساس این گزارش ،جسد این مرد به عوامل انتظامی   حاضر در صحنه
تحویل داده شد.

آتش گرفتن خودرو سمند در حیاط منزل

خودرو سمند در حیاط یک منزل مسکونی در خیابان تالش آتش گرفت.
به گزارش روابط عمومی   آتش نشانی شیراز در ساعت  2:13دقیقه بامداد
دیروز گزارش آتش سوزی یک دستگاه خودرو ،پس از تماس شهروندان با
سامانه  ، 125به ایستگاه  15اعالم شد.
بــا توجه به گزارش تیم اطفایی در خصوص نحوه امدادرســانی در این
عملیات ،این خودرو در حیاط منزل ،به علت نامعلوم دچار آتش سوزی شده
و تــاش حاضران در محل به منظور خاموش کردن آتش بی نتیجه مانده
بود که از آتش نشانان کمک خواستند.
آتش نشــانان پس از حضور در محل ظرف مدت کوتاهی آتش را مهار
کرده و پس از بررســی علت حادثه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه محل
خدمت بازگشــتند .خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در برنداشت و قبل
از سرایت شعله   های آتش به منزل مسکونی مهار و اطفا گردید.

دستگیری قاچاقچیان سکههای قدیمی

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
پلیس پیشگیری ناجا گفت :با تالش کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی
استان کرمانشــاه ،دو قاچاقچی عتیقه دستگیر شــدند و  ۱۱۴سکه دارای
ارزش تاریخی کشف و ضبط شد.
به گزارش ایســنا ســردار امیر رحمتالهی افزود :با رصد مستمر فضای
مجازی و ثبت آگهی فروش ســکه   های تاریخی در ســایت دیوار توســط
گروهی که خود را فروشــنده اشــیاء تاریخی معرفی کرده بودند ،موضوع
در دستور کار یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه قرار گرفت.
وی افــزود :در این رابطه با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل
انتظامی   در عملیاتی غافلگیرانه افرادی که در فضای مجازی اقدام به چنین
کاری می   کردند ،شناســایی و دو قاچاقچی اشــیای عتیقه دستگیر شدند و
 ۱۱۴عدد سکه کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس رحمت الهی خاطرنشــان کرد :برابر نظر
کارشناســان میراث فرهنگی سکه   های مکشــوفه دارای ارزش تاریخی و
قدمت آنها مربوط به دوره   های ایلمایی ،اشکانی ،صفویه و قاجاریه است.

