حوادث

کشف  65کيلو ترياک در بار گوجه فرنگي
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي قم از کشف  65کيلوگرم ترياک در نتيجه بازرسي از يک دستگاه کاميون در اين استان خبر داد .سرهنگ غالم عباس بلفکه با اعالم اين خبر افزود:
در پيگيري اطالعاتي پليس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي و تعامل با پليس مبارزه با مواد مخدر قم بر روي عناصر اصلي تهيه و توزيع مواد مخدر ترياک مشخص شد يک قاچاقچي قصد دارد
مقادير قابل توجهي ترياک را از رابط خود در جنوب کشور تحويل گرفته و با يک دستگاه کاميون حامل بار گوجه فرنگي به يکي از شهرهاي استان تهران منتقل کند .وي اضافه کرد :با تجزيه و تحليل
اطالعات حاصله و کنترل محورهاي ورودي استان خودروي مورد نظر پس از سه راهي نيزار به سمت سلفچگان متوقف شد .رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي قم افزود :پس از انتقال
کاميون به مقر در بازرسي از آن  60کيلوگرم ترياک از داخل بار گوجه فرنگي و پنج کيلوگرم نيز از داخل تاج کاميون کشف و راننده نيز دستگير شد.

دستگيري سارقان شرق و غرب تهران

سارقاني که با اطمينان از عدم حضور صاحبخانه در خانه،
به شيوههايي چون بالکن روي ،پنجره روي و به ويژه
تخريب در ورودي واحد ،اقدام به ورود و سپس سرقت
وجوه نقد ،دالر و جواهرات ميکردند با تالش مأموران
پليس آگاهي تهران دستگير شدند.
به گزارش فارس ،در مورخه  24اسفند  93وقوع يک فقره
سرقت منزل در خيابان فرجام به کالنتري  126تهرانپارس اعالم
شد که با حضور مأموران در محل و انجام تحقيقات اوليه ،بنابر
اظهارات مالباخته مشخص شد سارق يا سارقان اقدام به سرقت
بيش از  20ميليون تومان طال و جواهرات ،لپ تاپ ،عابر بانک و...
کرده اند .با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع سرقت منزل و به
دستور شعبه اول دادياري دادسراي ناحيه  4تهران ،پرونده در
اختيار پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
اطمينان از ارتکاب سرقت توسط يک گروه از سارقان
با آغاز رسيدگي به پرونده و با توجه به شيوه سرقت از طريق
تخريب در ورودي در طبقه دوم يک مجتمع مسکوني و ديگر
اطالعات بدست آمده از اقدامات فني – پليسي تيم بررسي صحنه
سرقت پايگاه چهارم آگاهي ،کارآگاهان اطمينان پيدا کردند که
اين سرقت به همراه دهها فقره سرقت منزل ديگر توسط گروه
مشخصي از سارقان انجام شده است.
شناسايي اعضاي گروه سارقان جوان
تحقيقات جهت شناسايي و دستگيري سارقان در دستور
کار کارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار داشت تا نهايتاً
با دستگيري يکي از مجرمان سابقه دار در زمينه خريد اموال
مسروقه ،اين شخص در اعترافاتش به کارآگاهان عنوان کرد که
اخيرا ً گروهي از سارقان جوان اقدام به فروش مقادير زيادي از
انواع اموال مسروقه بدست آمده از سرقت منازل از جمله لپ تاپ،

پلیس

تلويزيون و حتي طال و جواهرات به وي کرده اند .با توجه به
اطالعات بدست آمده از اين شخص ،کارآگاهان موفق به شناسايي

سه نفر بنام هاي سعيد (  20ساله ) ،محمد (  21ساله ) و بهزاد
( 22ساله ) در منطقه پرديس شهرستان بومهن شدند.با شناسايي
دقيق هويت و مخفيگاه هر سه متهم اصلي پرونده ،هماهنگي هاي

اعتراف به دهها فقره سرقت
با دستگيري متهمان و اطالع از اعترافات صريح خريدار اموال
مسروقه ،آنها که چاره اي جز اعتراف نداشتند به دهها فقره

توقف زورگيران قمه بهدست با شليک پليس

رييس کالنتري  151يافت آباد از دستگيري دو زورگير قمه به دست پس از
تعقيب و گريز و شليک تيرهوايي خبر داد.
سرهنگ حسين ذکايي خو در گفتوگو با ايسنا ،گفت :در ساعت 22نوزدهم فروردين
ماه امسال مرکز فوريت هاي پليسي  110تهران بزرگ اعالم کرد که گشت خودرويي
و موتور سوار کالنتري  153وليعصر (عج) در تعقيب دو نفر سارق و زورگير موتورسوار
است که از بلوار معلم به سمت چهارراه قهوه خانه با يک دستگاه موتور سيکلت در حال
فرارند.وي با بيان اينکه سريعا تيم گشتي اين يگان براي اجراي طرح مهار به چهارراه
قهوه خانه اعزام و در مسير مستقر شدند ،گفت :مجددا از طريق مرکز  110اعالم شد
موتور سيکلت به سمت بازار آهن تغير مسير داده است که در ادامه ماموران از محل
اعالمي به بازار آهن اعزام شدند که در آنجا مشاهده شد خودرو کالنتري  153وليعصر

مفقودي

سند سواري سيتروئن زانتيا مدل  1385رنگ نقره اي – متاليک به
شماره پالک  589 – 63ي  21و شماره موتور  S 152284134818و
شماره شاسي  00155413به نام قاسم سروش مهر مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودي

شناسنامه سواري پرايد مدل  1388رنگ نقره اي – متاليک به شماره
پالک  486 – 49ب  66و شماره موتور  2911871و شماره شاسي
 S 1412288965991به نام فرهمند شيرزاد سي سخت مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

رأي دادگاه

پرونده کالسه  9309987422100524شعبه اول دادگاه عمومي ( حقوقي)
دادگستري شهرستان دنا دادنامه شماره  9409977422100003خواهان:
خانم عطيبه محمودي تبار فرزند کرم اله به نشاني شهرستان دنا روستاي
درب کالت سادات محمودي خوانده :اقاي محمد پروز فرزند صفي اله به
نشاني مجهول المکان خواسته :طالق به درخواست زوجه ( به دليل عسر و
حرج ) در خصوص دعوي خانم عطيبه محمودي تبار فرزند اهلل کرم ساکن
روستاي درب کالت بطرفيت اقاي محمد پروز فرزند صفي اهلل اهل درب کالت
فعال مجهول المکان بخواسته صدور حکم طالق به لحاظ وجود عسر و حرج
و ترک زندگي و تحقق بند  8شرط ضمن عقد دادگاه با عنايت به مالحظه به
محتويات پرونده و احراز علقه زوجيت في مابين به داللت تصوير سند نکاحيه
شماره ترتيب  6147صادره از دفتر خانه شماره  158حوزه ثبتي ياسوج نظر به
اينکه مساعي دادگاه و داوران اختصاصي در راستاي اصالح ذات البين و انصراف
زوجه از طالق موثر واقع نشده و از طرفي اينکه حسب اظهارات خواهان و مفاد
استشهاديه پيوست خوانده ( زوج ) بيش از  4سال و اندي است که منزل و
زندگي مشترک را ترک نموده و علي رغم ابالغ قانوني وقت دادرسي بر اساس
ماده  73قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقالب و نشر اگهي
و انتظار کافي در جلسه دادرسي حضور نيافته و ادله اي به دفاع از خود ارائه
ننموده فلذا تا اين مرحله از دادرسي تخلف خوانده ( زوج ) و عدم رعايت بند
 8شرط ضمن عقد نکاه به شماره  6147که مفاد ان به تصديق زوجين رسيده
عسر و حرج خواهان را محرز و مستندا ً به ماده  1119و تبصره و بند  1ماده
 1130قانون مدني و مواد  24الي  34قانون حمايت خانواده ضمن صدور
حکم طالق از نوع بائن و رعايت عده طالق که سه طهر ميباشد خوانده را
ملزم به حضور در يکي از دفاتر رسمي ثبت طالق مينمايد تا نسبت به اجراي
صيغه شرعي و قانوني طالق زوجه اقدام و در صورت استنکاف از حضور سر
دفتر محترم به نمايندگي اقدام خواهد نمود احراز ساير شرايط شرعي اجراي
صيغه طالق با سر دفتر محترم ميباشد توضيح اينکه زوجين داراي يک فرزند
مشترک که حسب اظهارات زوج سرپرستي طبق نظر جد پدري و با رعايت
شرايط قانوني ميباشد و زوجه در قبال طالق کليه حق و حقوق مالي خويش از
جمله مهريه ،نفقه ،نحله ،اجرت المثل را بذل نمود خواهان مکلف است ظرف
مدت  6ماه از تاريخ قطعيت دادنامه ان را به دفترخانه ارائه نماييد در غير اين
صورت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد راي صادره غيابي و ظرف  20روز پس
از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از انقضاء مهلت فوق ظرف 20
روز قابل تجديد نظر خواهي در محکمه تجديد نظر استان کهگيلويه و بوير
احمد ميباشد.
محمد ضيائي-رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان دنا

در تعقيب يک دستگاه موتور سيکلت با دو سرنشين است.رييس کالنتري  151يافت
آباد با بيان اينکه متهمان تحت تعقيب به سمت بلوار  17شهريور در حال فرار بودند،
ادامه داد :ماموران با استفاده از آژير کشان و بلندگوي خودروي گشت چندين مرتبه
به موتور سواران دستور توقف دادند ،اما آنان هيچ گونه توجهي نکردند که پس از آن
با هماهنگي مرکز و با رعايت کامل قانون بهکارگيري سالح اقدام به شليک چهار تير
هوايي با سالح سازماني کردند که در پي آن ،موتور سوار که قصد فرار در مسير خالف
جهت خيابان را داشتند به جدول حاشيه خيابان برخورد و هر دو نفر بر زمين افتادند.
ذکايي خو ادامه داد :دو متهم قصد داشتند با پاي پياده از محل فرار کنند که با حضور
گشت موتور سوار انتظامي و  110و گشت کالنتري  153وليعصر نامبردگان دستگير
و موتور سيکلت به پارکينگ منتقل شد.وي با اشاره به انتقال دو متهم به کالنتري،
گفت :اين متهمان در مقر پليس خود را مهران 21ساله و داريوش 25ساله معرفي
کردند.رييس کالنتري  151يافت آباد با بيان اينکه پس از دستگيري اين افراد تعدادي
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زاغزني و «تخريب در آپارتمان» روش تازه دزدها
الزم قضايي انجام شد و هر سه نفر متهم در سه عمليات همزمان
در مورخه 20فروردين  94دستگير شدند.
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سرقت منزل در مناطق شرق تهران به ويژه در منطقه تهرانپارس
اعتراف کردند.متهمان در اعترافات خود با اشاره به شيوه زاغ
زني جهت شناسايي محل هاي سرقت عنوان کردند :در ساعات
اوليه شب (اول غروب آفتاب) با پرسه زني در داخل کوچه ها
اقدام به شناسايي واحدهاي مسکوني که چراغشان با وجود تاريک
شدن هوا روشن نشده بود ،ميکرديم.پس از آن با اطمينان پيدا
کردن از عدم حضور صاحبخانه در خانه به شيوه هاي مختلف
بالکن روي ،پنجره روي و به ويژه تخريب در ورودي واحد ،وارد
خانه شده و اقدام به سرقت وجوه نقد ،دالر ،طال و جواهرات ،لپ
تاپ ،تلويزيون و ...ميکرديم.در شرايطي که متهمان در اعترافات
اوليه تالش داشتند تا محل سرقتهاي خود را محدود به مناطق
شرق تهران کنند اما در ادامه تحقيقات و با بررسي سرقت ها
ِ
سرقت مناطق غرب تهران به
مشابه مشخص شد که دهها فقره
ويژه در جنت آباد ،اشرفي اصفهاني ،خيابان پيامبر و ...نيز توسط
همين گروه از سارقان انجام شده است.متهمان که چاره اي جز
اعتراف نداشتند لب به بيان حقيقت گشودند و صراحتاً به دهها
فقره سرقت منزل در سطح شهر تهـــران به ويـژه در مناطق
غرب و شرق از مجتمع هاي آپارتماني اعتراف کردند.سرهنگ
کارآگاه سعداهلل گزافي ،رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران
بزرگ با اشاره به اموال شناسايي شده از متهمان از جمله ويال در
شمال کشور و همچنين خودروهاي مدل باال و شاسي بلند با
اعالم اين خبر گفت:با توجه به اقدامات پليسي به عمل آمده و
همچنين اعتراف صريح متهمان به دهها فقره سرقت منزل ،دهها
محل سرقت در مناطق مختلف تهران شناسايي شده است و در
حال حاضر تحقيقات تکميلي جهت شناسايي ديگر جرايم ارتکابي
متهمان و به ويژه ساير محل هاي سرقت در دستور کار کارآگاهان
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

نجات  ۳۰شهروند از حريق خودروها
آتش سوزي چند خودرو و موتورسيکلت در پارکينگ مجتمع مسکوني در
کوي قنات کوثر تهران باعث گرفتار شدن  ۳۰شهروند از ساکنان در ميان
دود و حرارت شد که همگي با تالش آتش نشانان به سالمت نجات يافتند.
سيد جالل ملکي سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري تهران در گفتگو با
مهر درباره جزييات اين حادثه گفت :در پي وقوع اين حادثه ،شاهدان با سامانه
 ۱۲۵آتش نشاني تماس گرفته و درخواست کمک فوري کردند که بي درنگ ستاد
فرماندهي آتش نشاني ايستگاه هاي  ۱۷ ،۵۷نيز نجات  ۱۰را ساعت  ۲۱:۳۷دقيقه
شب گذشته به سوي محل آتش سوزي واقع در قنات کوثر ،خيابان  ۲۰متري
مسجد روانه کرد .وي افزود :زمانيكه آتش نشانان به محل رسيدند مشاهده كردند
از پارکينگ يك ساختمان چهار طبقه  ۱۶واحدي ،آتش ودود بسيار زيادي خارج
ميشود ،آنان بالفاصله دست بکار شده ضمن قطع برق و گاز ،با بستن دستگاه
تنفسي به کانون آتش در پارکينگ خودروها در طبقه منفي يک ساختمان که
مملو از دود و آتش بودرفتند.ملکي اضافه کرد :در داخل پارکينگ تعدادي خودرو
و موتور سيکلت و جود داشت که در جريان اين حادثه يک خودرو سواري و دو
موتور سيکلت دچار آتش سوزي شد.وي تصريح کرد :با توجه به اينکه در زمان بروز
حادثه ساکنان در واحدهاي خود حضور داشتند کسي متوجه اين آتش سوزي
نشد وبه دنبال افزايش شعله هاي آتش ،دود و حرارت از مسير راه پله به طبقات
بااليي سرايت کرد.سخنگوي آتش نشاني گفت :در پي اين حادثه تمامي ساکنان
اين ساختمان دروضعيت نا ايمن و نامناسب در طبقات و واحد هاي خود گرفتار
شدند که آتش نشانان با بستن دستگاه هاي تنفسي وارد ساختمان شده و همه ۳۰
نفر از ساکنان گرفتار در ميان دود و آتش را به بيرون از ساختمان منتقل کردند.
وي تصريح کرد :خوشبختانه در اين حادثه به هيچ کس آسيب جاني نرسيد و فقط
چهار نفر از ساکنان زن دچار دود گرفتگي خفيف شدند که در محل به طور سرپايي
مداوا شدند.ملکي در پايان با اشاره به اين که علت بروز اين آتش سوزي هم اکنون
توسط کارشناسان آتش نشاني در حال بررسي است ،خاطرنشان کرد :گروهي از
آتش نشانان به سرعت به کانون آتش در پارکينگ ساختمان نزديک شده و اين
آتش سوزي را در مدت كوتاهي خاموش كردند.

دعواي خياباني باغ آذري رنگ خون گرفت

از شکات از موضوع باخبر شده بودند و به کالنتري 151يافت آباد مراجعه کردند،
گفت :شاکيان ضمن شناسايي متهمان به ماموران گفتند که مورد زورگيري با قمه قرار
گرفتهاند.به گفته ذکايي خو هردو متهم پس از تشکيل پرونده براي تحقيقات بيشتر و
سير مراحل قانوني به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند.
* طراح جدول :مهدي ميرزايي

جدول 249 -
افقي:
 -1نخستين رئيس جمهور روسيه پس از فروپاشي
شوروي– کم خوني – قطار  -2نوعي درخت با گلهاي
خوشبو– دشمن درخت –مشهور  -3کانالي در اروپا–
تمام و کامل – درس ها  -4سربراه– محل تغذيه جنين
– خوشبو  -5مقبره اين پادشاه در مشهد است – مربوط
به دنياي پس از مرگ  -6شهر اوکراين  -ضمير عربي –
آمد و شد  -7نمايش – رايگان – سرپيچي – روش و
خصلت  -8آشوب – از فلزات – معنوي نيست  -9جواب
هاي – بنام و زبانزد – ادامه دهنده – دندانه سوهان
 -10بيخ سوسن – خوش پوش – نغمه و صوت -11
نگهبان – پايتخت گينه  -12گياه دارويي – ماه خارجي
– خوشي و تندرستي  -13جايگاه جغد – ذريه – توان
 -14جمع شرط –آزاد -سگال  -15روستاي دورافتاده
عمودي:
 -1اليق و سزاواز  -اثري از داستايوسکي  -2نوعي
بيماري که باعص کج شدن دهان و فک ميشود– حق
تقدم – چين و شکن  -3پايتخت اين کشور بانکوک
است– باهوش – فلز چهره !  -4شهري در شمال
کردستان که سيمينه رود از کنار آن ميگذرد– نام ها –
فيلسوف يوناني  -5حرف دهان کجي– پنبه زن – قابل
توجه  -6بي چيز و فقير– بخش – سياره ونوس  -7برمال کردن  -پايتخت کشور قرقيزستان–ضمير عربي
 -8کوچکترين بخش ذره  -ايالت کانادا  -خالص  -9تکبر – سخن چين – رفتگر  -10چراگاه  -شکستن
– فرزند  -11سياره تير – نمونه کوچک از هر چيز – پاسخ منفي  -12گل انار – گرد – اضافي  -13طبق
فلزي – از اساطير هندوستان -سازمان بينالمللي هوانوردي کشوري  -14تير انداختن – نگاه – صداي
ريزش آب  -15پدر شعر نو – فهرست

پسر جواني که در يک درگيري خياباني دست به جنايت زده بود درجريان
تحقيقات پليسي شناسايي و دستگير شد.
به گزارش مهر ،ساعت  ۱۸:۴۵روز  ۲۷فروردين ماه وقوع يک فقره درگيري در
منطقه باغ آذري – خيابان رضايي به کالنتري  ۱۱۷جواديه اعالم شد.با حضور مأموران
در محل و انجام بررسي هاي اوليه مشخص شد جواني بنام سعيد (  ۲۶ساله ) بر اثر
اصابت ضربه چاقو مجروح شده که بالفاصله ضمن انجام هماهنگي هاي الزم اين
شخص به بيمارستان منتقل اما با وجود انجام اقدامات درماني فوت کرد.با تشکيل
پرونده مقدماتي با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه
 ۲۷تهران ،پرونده براي رسيدگي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار گرفت .با توجه به دستگيري دو برادر بنام هاي عبداهلل (  ۲۰ساله ) و حبيب
(  ۲۵ساله ) توسط کالنتري ،تحقيقات از آنها آغاز و هر دو نفر آنها صراحتا به درگيري
با مقتول اعتراف کردند.حبيب در اظهاراتش با عنوان اين مطلب که ضربه توسط وي
به مقتول وارد شده است ،به کارآگاهان گفت " :در داخل خانه خواب بودم که متوجه
سر و صدا درگيري برادرم با چند نفر در بيرون از خانه شدم؛ بالفاصله چاقويي برداشته
و به حمايت از برادرم ،با چاقو ضربه اي به مقتول وارد کردم« .عبداهلل نيز ضمن تأييد
اظهارات برادرش ،در خصوص انگيزه درگيري خود با مقتول عنوان داشت“ :چند روز
قبل از درگيري ،مقتول و دوستانش ميخواستند تا گوشي تلفن همراه مرا زورگيري
کنند و حتي با چاقو وشيشه مرا نيز مجروح کردند که بنده از آنها شکايت کردم؛
زمانيکه متوجه شکايت من شدند ،قصد داشتند تا با پرداخت پول مانع از پيگيري
شکايت خود شوم .روز حادثه نيز مقتول بهمراه دوستانش به درب منزل ما آمده بود
که پس از دقايقي ،مقتول اقدام به فحاشي کرد و همين موضوع باعت آغاز درگيري من
با آنها شد که در ادامه برادرم با شنيدن صداي درگيري به کمک من آمد. «.سرهنگ
کارآگاه آريا حاجي زاده ،معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با
اعالم اين خبر گفت :با توجه به اعتراف صريح متهم اصلي به ارتکاب جنايت ،قرار
بازداشت موقت از سوي مقام قضايي صادر و متهم براي انجام تحقيقات تکميلي در
اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

قاتل شوهر صيغهاي پاي ميز محاکمه

مرد جنايتکار :مقتول مسبب تمام بدبختيهايم بود
حل جدول248 -

سودوکو 249 -

حل سودوکو 248-

مرد جوان كه شوهر صيغه اي همسر سابقش را به قتل رسانده بود صبح
دیروز در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،آذر ماه سال  92ماموران پليس در جريان وقوع يك
قتل قرار گرفتند .آنها بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و با حضور در
محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند .با حضور ماموران مشخص شد كه مرد
جواني با ضربات چاقو به قتل رسيده است .با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات
در اين خصوص آغاز شد و ماموران در همان تحقيقات نخست دريافتند كه اين مرد
با يك زن به صورت موقت ازدواج كرده بوده است .با تحقيق از اين زن كارآگاهان به
همسر سابق اين زن مظنون شدند و دريافتند وي بارها مقتول را تهديد كرده است .با
دستگيري اين مرد به عنوان قاتل وي خيلي زود به جرم خود اعتراف كرد و به ماموران
گفت :مقتول را مسبب همه بدبختي هايم ميدانستم و از آنجايي که همسرم مرا رها
كرد و با اين مرد ازدواج كرد از او كينه به دل گرفتم و دست به قتل زدم .با اعتراف
متهم پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه  113دادگاه كيفري استان تهران ارجاع
شد .صبح دیروز متهم در اين شعبه محاكمه شد و همان اظهارات قبلي خود را تكرار
كرد .بعد از اظهارات متهم هيات قضايي وارد شور شدند تا حكم نهايي در اين خصوص
را صادر كنند.

انفجار يخچال خانه را به آتش کشيد
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از آتش
سوزي و انفجار در يک منزل مسکوني و مصدوم شدن يک تن خبر داد.
جالل ملکي سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران ،در خصوص جزئيات اين حادثه اظهار کرد :در ساعت
 11:48دقيقه ظهر دیروز ستاد فرماندهي آتش نشاني تهران از حادثه حريق در يک
منزل مسکوني در شهرک وليعصر خيابان مسلمي جنوبي مطلع شد و بالفاصله دو
ايستگاه آتش نشاني عازم محل حادثه شدند .وي ادامه داد :در يک واحد  75متري
در طبقه اول يک منزل مسکوني سه طبقه بعلت ترکيدن کمپرسور يخچال انفجار و
حريق رخ داده بود که آتشنشانان پس از حضور در محل بالفاصله عمليات را آغاز
کردند .ملکي افزود :در مراحل اوليه آتشنشانان يک مرد  65ساله که در منزل در ميان
شعلههاي آتش محبوس شده بود را نجات و تحويل عوامل اورژانس دادند و گروه ديگر
آتش نشانان حريق را اطفاء کردند .به گفته مقام مسئول در آتش نشاني آتش نشانان
پس از ايمن سازي و تخليه دود عمليات را در ساعت  12:20دقيقه به پايان بردند.

