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 سرپرســت پایــگاه نهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ از 
دستگیری  ســارقان مغازه خشکبار فروشــی خبر داد.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »حیدر گــودرزی« بیان 
داشت: بیســت و پنجم آذر ماه پرونده ای از طریق شعبه 
103 دادگاه خاوران با موضوع ســرقت مغازه به دادخواهی 
یکی از شــهروندان به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع شد 
که مال باخته در تحقیقات اظهار داشــت، از مغازه اش که 
بنکداری مواد غذایی می باشد، حدود یک تن ارزن و 500 
کیلو خشــکبار شامل پسته، مغز بادام و... به ارزش تقریبی 

2 میلیارد ریال سرقت شده است. 
وی افزود: کارآگاهان در گام اول تحقیقات از محل سرقت 
بازدید نمودند که شواهد حاکی از آن بود سارق یا سارقان 
با شکســتن قفل درب، وارد مغازه شده و اقدام به سرقت 
اموال شاکی کرده اند که با هماهنگی مرجع قضائی دستور 
تحقیــق از مظنونین اخــذ و در تحقیقات چند مرحله ای 
یکــی از مظنونان به نام مســلم در اظهــارات خود دچار 
تناقض گوئی های مکرر شد .این مقام انتظامی تصریح کرد 

: تحقیقات پلیســی ادامه یافت تا اینکه مســلم به ارتکاب 
ســرقت با همدســتی فردی بنام کامران اعتراف و اظهار 
داشــت آشنایی قبلی با شــاکی دارم و از محکم نبود قفل 
مغازه او باخبر بودم و برای رفع مشــکالت مالی وسوســه 

شدم تا به مغازه او دستبرد بزنم.
سرپرســت پایگاه نهم پلیس تصریح کــرد : کارآگاهان در 
ادامه پی جویــی، مخفیگاه متهم دیگر به نــام کامران را 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر می نمایند 
که در باجویی به ارتکاب سرقت موصوف با مشارکت مسلم 
اعتراف و افزود آدرس و نشانی مغازه مال باخته را مسلم در 
اختیار وی قرارداده، ســپس با هم اقدام به سرقت کرده اند 
و بــا خودروی وانــت پیکانی که مســلم آورده بود، اموال 
مسروقه را در بازار مولوی به چند نفر مغازه دار فروخته اند. 
سرهنگ گودرزی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهمان 
به بزه انتســابی با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند 
و تحقیقات برای شناسایی و دســتگیری مالخران پرونده 

همچنان ادامه دارد.

اعتراف به 100 فقره سرقت الستیک خودرو دستگیری سارقان  مغازه خشکبار فروشی در تهران 
در تهران

 ســرکالنتر سوم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دســتگیری یک سارق 
الســتیک خودرو و اعتراف به 100 فقره سرقت خبر داد و گفت: از مخفیگاه 
متهم 50 حلقه الستیک سرقتی کشف شد.به گزارش رکنا، سرهنگ »قاسم 
طرهانی« در تشــریح این خبر بیان داشــت: در پی افزایش سرقت الستیک 
خــودرو در محدوده یوســف آباد، بررســی موضوع در دســتور کار ماموران 
کالنتری 125 یوسف آباد قرار گرفت.وی عنوان کرد: ماموران در بررسی های 
اولیه خود متوجه شدند، سارق یا سارقان ابتدا خودروهای فاقد لوازم بازدارنده 
و پارک شده در مکان های کم تردد را شناسایی کرده و پس از مراجعه کردن 
به آنها در ســاعات تاریکی هوا، با شیوه های مختلف، الستیک خودرو را باز و 
سرقت می کنند.سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری ابراز داشت: در ادامه ماموران 
کالنتری یوسف آباد با انجام اقدامات گسترده پلیسی و گشت زنی های مکرر 
در مناطق وقوع ســرقت، سارقی را در حال پرسه زنی در اطراف یک خودرو، 
شناسایی کرده و پس از تحت تعقیب قرار دادن وی، در یک فرصت مناسب 
متهم را دســتگیر و به کالنتری انتقال دادند.سرهنگ طرهانی تصریح کرد: 
متهم در کالنتری به 100 فقره ســرقت الستیک خودرو اقرار و اظهار داشت 
که تعدادی از الستیک های سرقتی در داخل منزلش موجود است. وی افزود: 
با هماهنگی های قضائی تیمی از ماموران کالنتری یوســف آباد به مخفیگاه 
متهم اعزام و موفق شــدند 50 حلقه الستیک سرقتی از مخفیگاهش کشف 
کنند.سرکالنتر سوم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ گفت: با دستور قضائی 
متهم برای تحقیقات تکمیلی و شناسایی مال باختگان و مالخران در اختیار 

ماموران کالنتری قرار دارد.

پلیس فتا در مورد انجام عملیات بانکی 
در بستر اینترنت هشدار داد

رئیــس پلیس فتا تهــران بزرگ گفت: برای ورود بــه اینترنت بانک خود به 
نتایج سرچ در موتورهای جستجوگر اکتفا نکنید و آدرس مشاهده شده را با 
آدرس اصلی بانک که از منابع معتبر اخذ می شــود، تطبیق دهید.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا 
تهران بزرگ اظهار کرد: فردی با مراجعه و شــکایت شــخصی به پلیس فتا 
پایتخت مبنی بر برداشــت غیرمجاز بیش از ۴00 میلیون ریال از حسابش، 
پرونده مقدماتی در پلیس تشکیل شد.این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در 
ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت انجام عملیات بانکی در یکی از موتور های 
جستجوگر اینترنت بانک خود را جستجو کرده و به اولین سایتی که مشاهده 
کردم وارد شــده و پس از وارد کردن اطالعات حســاب بانکی خود متوجه 
برداشــت غیرمجاز بیش از ۴00 میلیون ریال از حســاب بانکی خود شدم.

وی افزود: پس از ثبت شــکایت این فرد اقدامات برای واکاوی زوایای پنهان 
پرونده آغاز شــد و تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشــان داد که سارق یا 
سارقین با ایجاد یک سایت جعلی شبیه به اینترنت بانک مبلغی را از حساب 
بانکی مالباخته به صورت اینترنتی برداشت کرده اند.سرهنگ گودرزی گفت: 
با تالش های شــبانه روزی افسران ســایبری پلیس فتا و بکارگیری اقدامات 
تخصصی مجرم در فضای مجازی شناســایی و هویت او برای پلیس روشــن 
شــد و پس از تشریفات قضایی بالفاصله در یکی از محله های جنوبی تهران 
دســتگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شــد.رئیس 
پلیس فتا پایتخت از بازگرداندن مبلغ به حســاب بانکی شــاکی خبر داد و 
گفت: متهم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مواجه شــدن با مستندات 
و مدارک جمع آوری شــده توسط پلیس چاره ای جز اعتراف به بزه انتسابی 

نداشته و اقدامات مجرمانه خود را تشریح کرد.

توقیف محموله هزار لیتری گازوئیل 
در تهران

ســرکالنتر پنجم پلیــس پیشــگیری از توقیف محموله یک هــزار لیتری 
گازوئیل قاچاق خبر داد.به گزارش رکنا، ســرهنگ« کیومرث حسنوند »در 
تشــریح این خبر بیان داشت : مأموران گشــت کالنتری 15۴ چیتگر حین 
گشــت زنی در جاده مخصوص کرج به یک دســتگاه خودرو سنگین با یک 
نفر سرنشــین مشکوک شــده و آن را متوقف کردند.وی افزود: مأموران در 
بازرســی از تانکر خودرو موفق به کشف یک هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق 
شــده و متهم را دستگیر و برای بررسی و بازجویی به کالنتری 15۴ چیتگر 
انتقال دادند.ســرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم 
در بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف و اذعان داشت، گازوئیل قاچاق 
کشــف شــده را به صورت غیرقانونی بارگیری کرده و قصــد انتقال آن به 
جایگاه های ســوخت را داشته که با هوشیاری مأموران موفق نشده است.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی 

به مرجع قضائی معرفی شد.

۳ کشته و ۷ مجروح در برخورد ۲ خودرو
رئیس پلیس راه شــمالی اســتان فارس گفت: بر اثر برخورد شدید خودرو 
پراید و ویتارا ســوزوکی در دو راهی »ســیمکان« شهرســتان جهرم، 3 نفر 
فوت و ۷ نفر نیز مجروح و راهی بیمارســتان شدند.به گزارش ایلنا، سرهنگ 
»عبدالهاشم دهقانی« بیان کرد: از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک 
فقره تصادف فوتی در دو راهی »سیمکان« شهرستان جهرم به ماموران اعالم 
و ســریعا به محل مورد نظر اعزام شــدند.وی افزود: ماموران در بررسی  های 
اولیه مطلع شــدند یک خودرو پراید با ۶ سرنشین به شدت با  سواری ویتارا 
سوزوکی با ۴ سرنشین برخورد کرده اســت.بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس راه شــمالی استان با بیان اینکه در این حادثه راننده و 2 نفر از 
سرنشینان پراید فوت و ۷ سرنشین دیگر خودروها مجروح و راهی بیمارستان 
شده اند، تصریح کرد: کارشناسان در صحنه حاضر و علت وقوع این حادثه را 

انحراف به چپ از جانب راننده پراید اعالم کرده اند.

کشف عتیقه 900 ساله در رباط کریم 
رئیس میراث فرهنگی رباط کریم از کشف یک جام 900 ساله از یک خودرو 
ســواری در رباط کریم خبر داد.به گزارش رکنا، حمید کریمی ، در تشــریح 
جزئیات این کشف گفت: روز گذشته در طرح کنترل خودروهای عبوری در 
شهرســتان رباط کریم یک جام عتیقه از یک دستگاه خودرو کشف و ضبط 
شد.رئیس میراث فرهنگی رباط کریم در ادامه عنوان داشت: این جام کشف 
شــده مربوط به قرون میانی اسالمی است که قدمتی حدود 900 سال دارد.
وی بیان داشت: این جام توسط عوامل انتظامی از یک خودروی مشکوک در 
ایست بازرسی کشف و به اداره میراث فرهنگی رباط کریم تحویل شده است.

فوت جوان ۳0 ساله بر اثر سقوط
 در چاله آسانسور آپارتمانی در پاسداران

رئیس مرکز اورژانس تهران اعالم کرد: یک مرد جوان 30 ســاله داخل چاله 
آسانسور آپارتمانی در خیابان بوستان دوم پاسداران سقوط کرد و جان باخت.

به گــزارش روابط عمومی مرکز اورژانس تهران؛ دکتر پیمان صابریان رئیس 
مرکز اورژانس تهران گفت: ســاعت 9:15 صبح دیروز، خبر سقوط یک مرد 
30 ساله داخل چاله آسانسور ساختمانی در حال ساخت در خیابان بوستان 
دوم پاسداران گزارش شــد.صابریان اضافه کرد: متاسفانه بعد از بررسی های 
اولیه تکنسین های اورژانس مشخص شد مرد سقوط کرده در چاله آسانسور 

به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

اخبار کوتاه

یک ســوداگر مرگ در پایانه شــرق تهران دســتگیر شد. 
ســرهنگ »اردشــیر نادری« در توضیح این خبر، گفت: با 
دریافت چند گزارش مردمی مبنی بر خرده فروشــی فردی 
در محدوده پایانه شرقی، بررسی موضوع در دستور کار تیمی 
از مارموان کالنتری پایانه شــرق قرار گرفت.به گزارش رکنا، 
وی عنوان کرد: گشت زنی های انتظامی آغاز تا اینکه ماموران 
انتظامی کالنتری پایانه شرق هنگام گشت زنی در محدوده 
پایانه با رفتار مشــکوک فردی که در حال پرسه زنی بود و 
کوله پشتی ای نیز به همراه داشت، برخورد کردند.سرکالنتر 

یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه ماموران 
برای بررسی موضوع به این فرد نزدیک شدند، ادامه داد: متهم 
به محض مشاهده ماموران گشت انتظامی کالنتری از محل 
گریخت و ماموران برای دستگیری این فرد وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی توضیح داد: متهم به محض اینکه را عرصه 
برای خود تنگ می بیند، کوله پشتی اش را به محلی پرتاب و 

به فرار خود ادامه می دهد.سرهنگ نادری اضافه کرد: عملیات 
مهار متهم ادامه و ماموران کالنتری موفق شــدند، متهم را 
دســتگیر و در بازرسی از کوله پشــتی اش ۶00 گرم انواع 
مواد مخدر بسته بندی شده کشف کردند.به گفته سرکالنتر 
یازدهم پلیس پیشگری متهم به همراه مواد مخدر کشف شده 
برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با حضور به موقع عوامل راهور تهران 
بزرگ و جرثقیل سنگین در موقعیت و جابجایی این کامیون 
و پراید و انتقال آن به محدوده امن و همچنین ایمن سازی 
محدوده و عالمت دادن به دیگر رانندگان بوســیله راکت و 
حرکات دســت، خوشبختانه شــاهد بروز حادثه ای نبودیم. 
سرهنگ رنجبر از رانندگان خواست: قبل از حرکت نسبت به 
بازدید وسیله نقلیه خود و برطرف کردن عیوب و رفع نقص 
فنی اقدام و سپس حرکت نمایند حتما از مثلث خطر جهت 

اطالع دیگر رانندگان استفاده نمایند.

سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
ســارق زورگیر و کشــف 1۶ فقره ســرقت بــا همکاری 
کارآگاهــان پایگاه هفتم پلیس آگاهــی تهران خبر داد.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ »دوستعلی جلیلیان« بیان داشت: 
نهم دی ماه وقوع یک فقره زورگیری به مرکز فوریت های 
پلیسی اعالم و تیمی از ماموران کالنتری 109 بهارستان به 
نشانی اعالمی اعزام شدند.وی عنوان کرد: با حضور ماموران 
مشخص شد، متهم با ضرب و جرح مال باخته قصد داشته 

گوشی وی را سرقت کند که با همکاری شهروندان دستگیر 
و مصدوم این حادثه روانه بیمارستان شده است.سرکالنتر 
هفتم پلیس پیشگیری ابراز داشت: متهم با دستور قضائی 
در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت 
و کارآگاهان در گام اول پی جویی، ســوابق کیفری متهم 

را اســتعالم کردند که در پاسخ استعالم مشخص شد، وی 
از مجرمان ســابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت است.
سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه متهم در ادامه تحقیقات 
پلیســی عالوه بر اعتراف به زورگیری به 1۶ فقره ســرقت 
دیگر معترف شــد، افزود: همچنین متهــم اظهار کرد، با 

همکاری همدســتش ســرقت های متعدد دیگــری را در 
محدوده بازار تهران، خیابان سی تیر، بهارستان، خیام و ... 
انجام داده و اموال مســروقه را به مالخر مشخصی فروخته 
اســت.این مقام انتظامی در پایان گفت: تاکنون 1۶ تن از 
مال باختگان زورگیر را شناسایی و تحقیقات پلیسی توسط 
کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی برای شناسایی متهم 
دوم پرونده و دستگیری مالخر اموال سرقتی با جدیت ادامه 

دارد.

 ســر کالنتر دهم پلیس پیشگیری از دستگیری 2 سارق و 
کشف 300 کیلو کابل برق فشــار قوی در عمالیت موفق 
ماموران کالنتری 152 خانی آباد خبر داد.به گزارش رکنا، 
سرهنگ »عباس مرادی«بیان داشت: با حضور نماینده اداره 
برق منطقه مبنی بر وقوع چندین فقره ســرقت کابل برق 
فشار در منطقه خانی آباد بررســی موضوع در دستور کار 
تیمی از مامــوران کالنتری 152 خانی آباد قرار گرفت.وی 
عنوان کرد: ماموران به محل های سرقت مراجعه و به دست 

آورند که راننده و سرنشــین یک دستگاه خودروی نیسان 
آبی رنگ کابل برق فشار قوی را سرقت کرده اند.سر کالنتر 
دهم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ ابراز داشت: تحقیقات 
پلیســی ادامه تا اینکه روز گذشته ماموران کالنتری 152 
خانی آباد، هنگام گشــت زنی در محدوده بزرگراه شــهید 
کاظمی به راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی نیسان 

مشکوک و برای بررسی دستور توقف خودرو را اعالم کردند.
این مقام انتظامی توضیح داد: با اعالم دستور توقف خودرو، 
راننده خودروی نیسان که متوجه حضور ماموران کالنتری 
در نزدیکی خود شــده بود، بر سرعت خودرو افزود و سعی 
کرد با حرکات مخاطره آمیز از محل متواری شــود که پس 
از مدتی تعقیب و گریز پلیسی، هر دو متهم دستگیر شدند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه متهمان در همان بازجوئی 
اولیه به ســرقتی بودن کابل های برق فشار قوی متعلق به 
اداره برق منطقه معترف شــدند، اظهار داشت: متهمان به 
همراه محموله کشف شده به کالنتری انتقال یافتند.وی در 
پایان با بیان اینکه در بررســی های بیشتر مشخص شد که 
محموله نیســان، 300 کیلو کابل فشار قوی سرقتی است، 
خاطر نشــان کرد: هر دو متهم پس از تکمیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 19۷ نفر با گاز مونوکسید کربن 
و جانباختن هفت نفر در پی آن خبر داد. مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا، 
درباره  مسمومیت با مونوکســید کربن طی سه روز اظهار کرد: براساس آخرین 

گزارش های دریافتی طی این مدت 19۷ نفر در ســطح کشور دچار مسمومیت 
شدند که از این تعداد 139 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.وی گفت: 51 نفر 
نیز در محل درمان شــدند و متاسفانه ۷ نفر جان خود را از دست دادند. خالدی 

اظهار کرد: تهران با 3۴ نفر در صدر آمار گازگرفتگی و پس از آن خراسان رضوی 
با 2۷ و آذربایجان شــرقی با 21 نفر هســتند. همچنین خراسان رضوی با چهار 

کشته در صدر آمار جانباختگان و پس از آن اصفهان با سه جانباخته قرار دارد.
۸۵ درصد علت مسمومیت

 با مونوکسیدکربن نقص در دودکش
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن با بیان اینکه الزام با ایمن سازی و دتکتور مکمل 
ایمنی اســت، گفت: ٨0 تا ٨5 درصد علل حوادث مســمومیت با گاز مونوکسید 
کربن نقص در دودکش اســت.مجید نوفرســتی در گفت و گو با ایســنا، در باره 
استفاده از دتکتورهای کاشف مونوکسید کربن اظهار کرد: در سال ٨۶ بیشترین 
آمار مرگ خاموش بود که 102۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان 
خود را از دســت دادند. وی ادامه داد: آن موقع کارشناسان دستگاه های مرتبط 
در خصوص آسیب شناسی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن فعالیت کردند که 
آن زمان یکی از راه های پیشنهادی استفاده از دتکتورهای مونوکسید کربن بود. 
نوفرستی گفت:در آن سال، شــرکت هایی هم بودند که کاشف مونوکسید کربن 
عرضه می کردند و حوادثی هم رخ داده اســت که در محل، کاشــف منوکســید 
کربن وجود داشــته، ولی حادثه رخ داده اســت. بنابراین در آن زمان استفاده از 

دتکتورهای مونوکسید کربن ترویج نشد. 
این کارشناس ایمنی با بیان اینکه نوشتن استاندارد برای کاشف های مونوکسید 
کربن چند ســال به طول انجامید، گفت: به ناچار مالک تایید ما آرم اســتاندارد 
است چرا که زمانی که این آرم را دارد یعنی حداقل نمره قبولی را دریافت کرده 
است، پس از تدوین استانداردها نیاز به بستر آزمون این دستگاه بود که در نهایت 
شرکت گاز و دانشگاه تهران پیگیری کردند و با اختصاص بودجه برای این منظور 
حدود چهار یا پنج ســال است که هم اســتاندارد آن تامین شده و هم برای این 
دســتگاه ها بســتر آزمون وجود دارد.مدیرعامل انجمن جامعه ایمن گفت: آتش 
نشــانی هم بر اساس اقداماتی که انجام می دهد یک وندور لیست دارد که در آن 
باید دســتگاه تست های سختگیرانه تری را هم بگذرانند و حداقل شرایط آن هم 
این است که دستگاه اســتاندارد داشته باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر چند 
شرکت در وندور لیست آتش نشانی هم هستند که اطالعات الزم برای دسترسی 
به این شرکت ها در سایت آتش نشــانی منتشر شده است.وی با بیان اینکه ٨0 
تا ٨5 درصد علل حوادث مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن نقص در دودکش 
است، اظهار کرد: آتش نشانی طرح هایی را با عنوان سفیران نجات اجرا و با کمک 
داوطلبان ســازمان در محله های مختلف شــرایط دودکش ها را بررسی و نکات 
الزم را به شــهروندان ارایه می کرد وحتی در شــرایط خیلی حاد هم یک کاشف 
مونوکســید کربن نیز هدیه داده می شد. نوفرســتی افزود: نقش این کاشف های 
مونوکســید کربن اســت که اگر میزان این گاز در فضا بیشتر از حد مجاز باشد 

شروع به آژیر کشیدن می کند.
 بنابراین بهتر این است که این دستگاه به شیر گاز وصل باشد که در صورت نیاز 
آن را قطع هم بکند، اما اتفاق بدی که میفتد این اســت که اگر نســبت به ایمن 
ســازی دودکش ها اقدام نشود در خانه هایی که این دستگاه نصب شده است هم 
حادثــه رخ می دهد. مدیر عامل انجمن جامعه ایمن بــا بیان اینکه الزام با ایمن 
سازی و دتکتور مکمل ایمنی است، گفت: اگر در خصوص استفاده از کاشف های 
مونوکســیدکربن فرهنگ سازی نشود می تواند تاثیر معکوس داشته باشد، حتی 
نگران هستیم که متولیان صنعت ساختمان در انجام وظایف خود کوتاهی کنند 
و پس از آن فکر کنند که با اســتفاده از کاشــف مونوکسید کربن می توان آن را 
جبران کرد؛ بنابراین این دستگاه راه حل نهایی نا ایمنی نیست.وی گفت: کاشف 
مونوکسید خطاهای همه را جبران نمی کند، این یک هشدار برای اعالم نا ایمنی 
است. در صورتی که این فرهنگ سازی شود می توان استفاده از این دستگاه ها را 
ترویج کرد و از بســیاری از حوادث جلوگیری کرد.نوفرستی گفت: از سال ٨2 تا 
٨۶ هر ســال به طور میانگین آمار گازگرفتگی  15 درصد رشد داشته است، در 
آن زمان اقدامات بســیاری انجام شد و همه باعث شد که با وجود دو برابر شدن 
مشــترکین گاز و .. حاال آمار حوادث کمتر از ٨00 نفر است که البته باز هم باید 

کمتر شود. 
وی گفت: در این سال ها استاندارد بخاری ها و آبگرمکن ها پیشرفت داشت و برای 
آن یک قطع کن« به نام سنســور خروجی دود نصب شــد و با وجود این قطعه 
اگر دمای نقطه نصب از حدی باالتر میرفت نشانه انسداد دودکش و افزایش دما 
اســت، بنابراین خود به خود دســتگاه را خاموش می کرد.نوفرستی ادامه داد: در 
حال حاضر این قطعه در بخاری ها وجود دارد، اما متاســفانه به خاطر مشــکلی 
که اکثر ساختمان ها دارد زمان نصب آبگرمکن ها و بخاری ها این سنسور را قطع 
می کنند تا از قطع شــدن آن جلوگیری کنند. به خصوص نصاب های غیر مجاز 
هم این اقدام را انجام می دهند. وی با اشاره به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 
گفت: تمام این اقدامات ملی اســت و باید اقدامی ملی انجام شــود. در پاییز 92 
مقررات ملی ساختمان ابالغ شد، مقرراتی که سال ها در انتظار آن بودیم. در این 
قانون تعریف شده که هر فاکتوری در ساختمان باید چه زمانی توسط کارشناسان 

بررسی و تایید شود. 

دستگیری مواد فروش پایانه شرق 

بازداشت زورگیر تهرانی 

کشف ۳00 کیلو کابل برق فشار قوی در تهران 

19۷ مسمومیت و ۷ مرگ با مونوکسید کربن طی سه روز

افقی:

1- منظومه ایســت از ابو شــکور بلخی- 
دزدی که جیب افراد را خالی می کند

2- شهری در استان آذربایجان غربی – از 
شهرهای استان ایالم

3- گستاخی و بی شــرمی – شبیه تر – 
سایز بزرگ 

۴- هنوز شاه نشده است- احتیاط نکردن 
در بیماری – امر به گفتن 

5- سوبســید – حکومت و ســلطنت – 
مساوی و برابر 

اغتشــاش،   – اتومبیــل فرانســوی   -۶
آشــوب- دهی نزدیک بوشهر که رئیس 
علی تنگستانی قهرمان جنوب ایران اهل 

آن بود
۷- هــوس زن باردار- اثری از شــاعر و 
نویســنده آلمانی گوتــه – کتابی از امام 

خمینی 
٨- تئاتر- متقیان 

9- ابلــه و جاهــل – فراوانــی، کثرت- 
نصرانی 

10- چرب زبان – نوعی پارچه ابریشمین 
لطیف- گل نومید

11- عید اولین روز سال چینیان – اهل 
کشور اتازونی- اولین کاندیدا برای انجام 

کاری 
12- بانگ، فریاد – وسیله تنظیم حرکات 

ماشین – حرف ندا
13- شــریعت و قوانین اساســی قوم مغول- خدایان چنــد گانه قدما- تیغ 

جراحان و حجامان 
1۴- اثری از شاعر و نویسنده فرانسوی المارتین- انجام کار

15- رهبر قوم هون که اروپا را به خون کشــید – اقامتگاه های میان راه در 
قدیم، رباط. 

عمودی:
1- پادشــاه عادل ساســانی – جنگل های وســیع شمال 

روسیه
2- شــاعر ایرانی، در عهد قاجار- سلسله پادشاهی که در 

قرن 1۷ و 1٨ م در انگلستان حکومت می کرد
3- نزول- کشور آفریقایی – پسوند شباهت 

۴- از حواریــون مســیح و کاتب یکــی از کتب چهارگانه 
انجیل- فال بینی – زمان بی آغاز 

5- از فراعنه مصر که مغلوب اردشیر سوم شد و کشورش 
به دست ایرانیان گشوده گردید- جمع نور – حرف ندا 

۶- آخرین تــوان- آخرین سلســله پادشــاهی حاکم بر 
ایران که با انقالب اســالمی منقرض گردید- از کشورهای 

آفریقایی 
۷- میوه لعل نشان – مرکز لهستان – برف و باد شدید 

٨- امیال انســانی – پنبه تاب داده شده که سوخت را از 
منبع چراغ برای سوختن باال می کشد 

9- اول مظلــوم تاریخ – شــهری در اســتان کرمان – به 
پارچه می زنند تا محکم بایستد

10- مشهورترین نقاش مینیاتور ایران در قرن 10 ه ق – 
نوعی شیپور – پرنده زیبای آبی 

11- کوشش و سعی – کوچ تابستانی – اتومبیل کره ای 
12- موی گردن اســب – مسئول اداره کننده امور وقفیه 

– رگ قلبی 

13- شهری در استان آذربایجان شرقی – جمع ابریق، کوزه ها – نودویکمین 
سوره قرآن 

1۴- عمل پرکردن کشــتی یا کامیون از بار – آنکــه هم پدر و هم مادرش 
سید باشند

15- بیمار، مریض – ولیعهد الیق فتحعلیشــاه قاجار که قبل از رســیدن به 
سلطنت وفات یافت. 
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