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نجات  ۸کوهنورد مفقود شده
در ارتفاعات دشت الر
سخنگوی جمعیت هالل احمر ،از نجات جان
هشت کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات دشت
الر خبر داد .محمد حسن قوسیان در گفتوگو
با ایسنا اظهارکرد :حوالی ساعت  ۲۱:۳۰پنج
شنبه شب گذشته ،خبری دربــاره مفقود شدن
هشت کوهنورد که به ارتفاعات قله ریــزان در
منطقه افجه رفته بودند ،به جمعیت هالل احمر
اطالع داده شد که در پی آن امدادگران جمعیت
هالل احمر استان تهران به محل اعزام شدند و
جست وجوهای خود را آغاز کردند.
وی با بیان این که جستوجو در مناطق دشت
هویج ،یال غربی آتش کوه به سمت قله آغاز شد،
ادامه داد :مرحله اول عملیات تا ساعت  ۶صبح
دیروز جمعه ادامه داشت که بی نتیجه ماند .پس
از آن سه تیم دیگر نیز وارد عملیات جست وجو
شدند و با استفاده از بالگرد عملیات جست وجو
آغاز شد.
بــه گفته سخنگوی جمعیت هـــال احــمــر،
امدادگران سرانجام ظهر دیروز این افراد را پیدا و
به محلی امن منتقل کردند.

کشف ۴هزار فشنگ جنگی
از 2کامیون ورودی
از افغانستان
سخنگوی گمرک گفت :با هوشیاری تیم مربیان
ِ
گمرک
سـگهــای مــوادیــاب و یگان حفاظت
«میلک» ،از دو کامیون ورودی از افغانستان
بــه کــشــور ،چهار هــزار و  ۳۴۸فشنگ جنگی
کالشینکف کشف شد.
به گــزارش شبکه خبر ،لطیفی افــزود :با دقت
و هوشیاری تیم مربیان سگهای مــوادیــاب و
یگان حفاظت گمرک«میلک» استان سیستان
و بلوچستان ،از دو کامیون ورودی از کشور
افغانستان که با فاصله زمانی چند روزه قصد ورود
به کشور را داشتند ،بیش از چهار هزار و ۳۴۸
فشنگ جنگی کشف شد.
وی ادامه داد :این فشنگها در هر دو کامیون ،در
قسمت جلوی گاری خودرو به صورت ماهرانهای
جاسازی شده بود که توسط پرسنل گمرک کشف
شد .سخنگوی گمرک اظهار کرد :از کامیون اول
دوهزار و ۵۰۰فشنگ و از کامیون دوم هزار و۸۴۸
فشنگ کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی،
طی صورتجلسهای به مرزبانی تحویل شد.

راننده بی احتیاط جان عابر
روستایی را گرفت
توکلی  /تصادف در محور روستایی رفسنجان،
یک کشته و دو مجروح به جا گذاشت.
بــه گـــزارش خــراســان ،رئیس مرکز اورژانـــس
رفسنجان گفت :برخورد سواری پژو  ۲۰۷با عابر
میان سال در روستای صالح آبــاد رفسنجان،
موجب جان باختن عابر پیاده شد.
محمدرضا حسینی زینلی افزود :در این حادثه
عابر پیاده که یک مرد  ۵۰ساله بود بر اثر شدت
جــراحــات جــان باخت و دو سرنشین ســواری
پژو نیز دچــار آسیب دیدگی شدند که یکی از
مصدومان به صــورت سرپایی در محل حادثه
درمان و مجروح دیگر به وسیله آمبوالنس پایگاه
کبوترخان به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
رفسنجان منتقل شد .پلیس ،راننده پژو را به
علت بی توجهی به جلو ،مقصر حادثه اعالم
کرده است.

کشف بیش از ۹۵درصد جرایم
سایبری در کرمان

شب گذشته در مشهد رخ داد

ماجرایآدمکشی با هاون
سجادپور -زن  65ساله ای با وارد آمدن
ضربات هاون در مشهد به قتل رسید.
به گزارش اختصاصی خراسان ،شب گذشته
یک زن  65ساله با وارد آمدن ضرباتی با جسم
سخت به ناحیه سر داخــل منزلش در بولوار

توس مشهد ،به قتل رسید و این گونه پرونده
ای جنایی روی میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد
گشوده شد .بررسی های میدانی قاضی دکتر
حسن زرقانی که بالفاصله پس از گزارش این
حادثه وحشتناک در محل وقوع جنایت حضور

یافته بود ،نشان داد که زن مذکور با ضربات
هاون و دسته هاون به قتل رسیده است .این
مقام قضایی که احتمال می داد هرگونه تاخیر
در انجام تحقیقات به فرار قاتل منجر می شود،
بی درنگ دستورات محرمانه ای را صادر کرد

و از کارآگاهان خواست با توجه به آثار موجود
در صحنه جنایت ،برای دستگیری مظنون که
احتمال می رفت فردی آشنا باشد ،اقدام کنند.
شایان ذکر است هنوز بررسی های میدانی
قاضی زرقانی در منزل محل وقــوع جنایت
ادامه داشت که کارآگاهان با توجه به مدارک
و دالیل مستند ،فردی را در این باره دستگیر
کردند که بازجویی از وی با نظارت قاضی شعبه
 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد آغاز
شده است.

هنگام انجام وظیفه برای نجات جان رانندگان عبوری در جاده

افرس ارشد پلیس راه در حادثه تصادف آسامنی شد

سجادپور -یکی از افسران ارشد پلیس راه
خراسان رضوی که برای روان سازی ترافیک
جادهایواردعملشدهبودتاازجانرانندگان
عبوری محافظت کند ،خود دچار سانحه شد
و جان به جان آفرین تسلیم کرد .به گزارش
خراسان ،شب جمعه گذشته برخورد هولناک
دودستگاه کامیون و تریلی در آزادراه شهید
شوشتری در حالی به نیروهای امداد جاده
ای اعالم شد که گزارش ها از محبوس شدن
دو راننده در میان آهن پاره های ناشی از این
تصادف دلخراش حکایت داشت .به همین
دلیل بالفاصله نیروهای امدادی هالل احمر
از پایگاه جاده ای شهید جعفری عازم محل
وقوع تصادف شدند و عملیات امداد رسانی
را آغاز کردند.
بنابراین گــزارش ،این درحالی بود که با توجه
به شدت تصادف ،نیروهای آتش نشانی ملک
آباد و مشهد نیز به همراه امدادگران اورژانس

به یاری حادثه دیدگان شتافتند و دو مصدوم
را با استفاده از تجهیزات سنگین امــدادی از
میان آهن پاره ها بیرون کشیدند و برای درمان
به بیمارستان انتقال دادنــد .این صحنه های
غــرورآمــیــز امــدادرســانــی بـــرای نــجــات جان
شهروندان درحالی رقم می خــورد که برخی

رانندگان در آن سوی جاده متوقف شده بودند
یا با کاهش سرعت خــودرو در فضای مه آلود
جادهسعیمیکردندنظارهگرصحنهدلخراش
تصادفباشند.دراینهنگام،افسرانزحمتکش
پلیس راه نیز که از همان دقایق اولیه وقوع
تصادف ،اوضاع را در کنترل داشتند تا از بروز
سانحهدیگریجلوگیریکنند،
ناگهان متوجه کندی ترافیک
در آن سوی آزادراه شدند .در
ایــن شرایط بــود که سرهنگ
سهرابعارفخانی(افسرارشد
پلیس راه) جان رانندگانی را
در معرض خطر دید که در آن
ســوی جــاده و بــرای مشاهده
صحنه تصادف از سرعت خود
کاستهبودند.اوبیدرنگخود
را به آن سوی جاده رساند و در
حالی که لباس های شبرنگ به تن داشت ،همه
تالش خود را به کار گرفت تا رانندگان عبوری
را از خطر وقــوع تصادفات دیگر نجات دهد.
سرهنگ عارفخانی که دیگر خود را فراموش
کــرده بــود ،بــا نگرانی از رانــنــدگــان عبوری
تقاضا می کرد برای تماشای صحنه تصادف

 4کشته و  3مجروح در حادثه سقوط خودرو
به کاانل آب

سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و
فوریتهــای پزشــکی دزفــول گفــت :بــر اثــر
ســقوط یــک دســتگاه ســواری پــژو پــارس بــه
کانــال آب نزدیــک روســتای ســید نــور دزفول،
چهــار نفر از سرنشــینان کشــته و ســه نفــر دیگر
مجــروح شــدند.
غالمرضا روان پور در گفتوگو با مهر افزود:
ظهر دیروز بر اثر انحراف یک دستگاه خودرو
سواری پژو پارس در جاده سید نور به سمت
زیارتگاه امامزاده ابوالبشیر در بخش چغامیش

دزفول و سقوط آن به کانال آب ،دو زن،
یک مرد و یک کودک دو ساله به دلیل
غر قشدگی در آب جان باختند .سه نفر
دیگر از سرنشینان این خودرو نیز مصدوم
شدند.
وی ادامــه داد :مصدومــان ایــن حادثــه پــس
از انجــام اقدامــات درمانــی اولیــه توســط
کارشناســان فوریتهــای پزشــکی بــرای
ادامــه رونــد درمانــی بــه بیمارســتان بــزرگ
دزفــول انتقــال یافتنــد.

توقف نکنند چرا که هرلحظه
احتمال وقوع سانحه دیگری
وجود داشت .حاال دیگر افسر
ارشد پلیس راه فقط به نجات
رانندگان دیگر می اندیشید
ک ــه نــاگــهــان ی ــک دســتــگــاه
خ ــودرو پــژو  405بــا سرعت
هنگام عبور از آزادراه با این
افسر فــداکــار وطــن برخورد
کــرد و او خــون آلــود نقش بر
زمــیــن شــد .هــمــکــاران وی و
نیروهای امدادی با دیدن این
صحنه تاسف بــار ،بالفاصله
بــه آن ســوی جــاده دویــدنــد و
پیکر این مرد فداکار را درون
خودروهای اورژانس حاضر در
محل قرار دادند .دقایقی بعد
تصویری از تصادف کامیون در آزادراه شهیدشوشتری
نیروهای امدادی اورژانس ،او
را به بیمارستان شهید کامیاب مشهد رساندند وقوع تصادف دیگر در آن سوی جاده که منجر
اما تالش کادر درمانی برای نجات این مرد به عروج ملکوتی سرهنگ عارفخانی شد ،غم
بــزرگ به نتیجه نرسید و او درحالی جان به سنگینی را بر دل های امدادگران نهاد.
جان آفرین تسلیم کرد که بــرای نجات جان بنابر گزارش خراسان ،در همین حال سردار
دیگر هموطنانش در سرزمین خورشید لباس سرتیپ محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی
سپید خدمت به تن داشــت .ادامــه گــزارش خراسان رضــوی) نیز با ارســال پیامی ،عروج
خراسان حاکی اســت معاون عملیات آتش ملکوتی این بزرگ مرد فداکار را به خانواده
نشانی مشهد در این باره به خراسان گفت :بزرگوار سرهنگ سهراب عارفخانی و همه ملت
به محض تقاضای نیروهای کمکی از آتش ایران به ویژه مجاوران و زائــران امام مهربانی
نشانی مشهد ،بالفاصله گروه های امدادی از ها تسلیت و تبریک گفت .شایان ذکــر است
ایستگاههای  9و  39عازم محل وقوع حادثه سرهنگ سهراب عارفخانی متولد  1357بود
شدند تا با امکانات و تجهیزات کامل امدادی به که از وی دو دختر و یک پسر نوجوان به یادگار
کمک دیگر نیروها بشتابند .آتشپاد دوم مهدی مانده است .گروه حوادث روزنامه خراسان نیز
رضایی افزود :نیروهای آتش نشانی در کنار به خانواده این مرد افتخارآفرین وطن و همه
زحمت کشان هالل احمر ،اورژانــس و پلیس حافظان امنیت این مرز و بوم و به ویژه همکاران
راه به وظیفه خود برای پیشگیری از حریق و وی در پلیس راه خراسان رضوی تسلیت می
دیگرخدماتامدادیعملکردندامامتاسفانه گوید.

 ۲دخرت نوجوان در آتش سوزی مزنل مسکوین
جان ابختند

روابطعمومیفوریتهایپزشکیخوزستان
از فوت دو دختر نوجوان بر اثر آتشسوزی
در سوسنگرد خبر داد .به گ ــزارش مهر،
چهارشنبه شب گذشته پس از تماس تلفنی
مبنیبروقوعآتشسوزییکمنزلمسکونی
در شهر سوسنگرد (منطقه ابوذر خیابان فجر
 )۵دو کد آمبوالنس فوریتهای پزشکی
به محل حادثه اعــزام شد .بعد از مشاهده
ابعاد حادثه دو کد دیگر نیز به محل اعزام و
مشخص شد در این منزل خانوادهای هفت

نفره زندگی میکنند .پدر  ۴۵ساله و مادر ۳۹
ساله با چهار دختر و یک کودک در این خانه
زندگی میکردند که در این انفجار دو دختر
پنج ساله و  ۱۰ساله بر اثر شدت سوختگی و
خفگی در دم جان باختند .دو دختر  ۱۴ساله
و  ۱۶ساله که سوختگی  ۷۰درصد داشتند نیز
بعد از انجام اقدامات اولیه در بیمارستانهای
سوسنگرد ،به اهــواز اعــزام شدند .حال پدر،
همسر و بچه سه ساله خوب است و بعد از درمان
سرپایی ترخیص شدهاند.

سالمندان تنها در مقابل عابربانک
زورگیری از
ِ

فرمانده انتظامی شهرستان ری از بازداشت
فردی که اقدام به زورگیری خشن از افراد
سالمند میکرد ،خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفتوگو
با ایسنا افزود :نیمه مهرماه امسال بود که
پیرزنی بــه پلیس آگــاهــی شهرستان ری
مراجعه و اعــام کــرد هنگام استفاده از
دستگاه خودپرداز بانک ،ناگهان مردی با
تهدید سالح سرد نزد او رفته و با دریافت رمز
کارتش ،موجودی حساب را به کارتی دیگر
منتقل کرده و متواری شده است.

وی با بیان این که با توجه به نوع گزارش
دریافتی ،رسیدگی به موضوع در دستورکار
ویژه ماموران پلیس آگاهی شهرستان ری
قــرار گرفت ،اظهار کــرد  :رسیدگی به این
موضوع ادامه داشت که سرقتی مشابه نیز
که در آن مالباخته فردی سالخورده بود ،به
پلیس گزارش شد که با توجه به شباهت هر
دو موضوع این احتمال که هر دو سرقت از
سوی یک فرد انجام شده باشد ،قوت گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به
پیگیریهایپلیسبراییافتنردیازصاحب

ُ
گوشبهای غرب استان هتران
در دام پلیس افتادند

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت :با
پخش شدن ویدئویی در فضای مجازی که در
گوشبری و اوباشگری می
آن چهار نفر اقدام به
ُ
کردند ،این افراد شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا ،سردار کیوان ظهیری افزود:
پرونده این افــراد که اقــدام به اوباشگری کرده
بودند ،تکمیل شد و به مراجع قضایی معرفی
شدند .وی درباره کشفیات ۷۲ساعته منتهی به
پنج شنبه گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی
محله محور نیز گفت :در این مدت با تالش ها و

اقدامات تخصصی ماموران ،با اجرای ۱۷۷
فقره حکم قضایی ،پنج مالخر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت:
کشف بیش از  ۴۴فقره انــواع کالهبرداری
و دستگیری  ۹کالهبردار حرفه ای از سطح
شش شهرستان غرب استان تهران از دیگر
اقدامات مهم ماموران است .وی با اشاره به
کشف  ۱۲۸دستگاه خودرو و موتورسیکلت
مسروقه ،تصریح کرد :در این مدت  ۲۱سارق
دستگیرشدند.

کارتی که مبالغ به آن واریز شده بود ،اظهار
کرد :در پیگیری ماموران مشخص شد کارت
مذکور متعلق به فــردی المکان است و این
کارت به نام این فرد صادر اما به سارق اجاره
داده شده است .وی با اشاره به ادامه تحقیقات
ماموران برای یافتن سارق افــزود :سرانجام
مامورانبااستفادهازشیوههایپلیسی،هویت
متهم اصلی را شناسایی و پس از دریافت مجوز
از مقام قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر و
به مقر انتظامی منتقل کردند که این فرد در
بازجوییهای انجام شده به سرقت از 25زن و

مردسالخوردهاعترافکردوگفتباشناسایی
افراد سالخورده و تنها در مقابل دستگاههای
عابر بانک به آنان نزدیک شده و در فرصتی
مناسب با تهدید چاقو اقدام به اخذ رمز کارت
آنــان کــرده و مــوجــودی حساب را به کارت
اجارهای واریز کرده است.
جلیلیان با بیان این که برای متهم پروندهای
تشکیل شده اســت ،ادامــه داد  :تحقیقات
برای یافتن دیگر مالباختگان احتمالی در
حال انجام است و متهم نیز در اختیار مرجع
قضایی قرار گرفته است.

زن جوان منترشکننده تصاویر هنجارشکنانه
در اینستاگرام دستگیر شد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه
گــفــت :خانمی کــه در شبکه اجتماعی
اینستاگرام اقــدام به انتشار فیلم و تصاویر
هنجارشکنانه می کرد با تالش ماموران
پلیس شناسایی و دستگیر شد .به گزارش
ایرنا ،سرهنگ عیسی آبادی افزود :مأموران
پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام
تحقیقاتیدرفضایمجازیازفعالیتیکنفر
در شبکه اجتماعی اینستاگرام که تصاویر و
فیلمهایهنجارشکنمنتشرمیکرد،مطلع

شدند و این موضوع در دستور کار ماموران این
پلیس قرار گرفت .وی ادامــه داد :با بررسی
و تحقیقات تخصصی ،متهم که خانم جوانی
بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به
پلیس امنیت عمومی احضار شد .فرمانده
نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت :متهم
در بازجویی ها به انتشار تصاویر شخصی و
هنجارشکنانه ناشی از استعمال مواد مخدر
و دیگر رفــتــارهــای خــاف شئون اخــاقــی و
اجتماعی در فضای اینستاگرام اعتراف کرد.

در امتداد تاریکی

کابوس یک اشتباه
پنج سال قبل به دلیل ناآگاهی و شور و حال
دوران جوانی به دام دوستان ناباب افتادم و برای
آن که غرورم نشکند ،آب میوه ای را مصرف کردم
که درون آن مشروبات الکلی بود و...
دختر  25ساله با بیان این که پنج سال است
زندگی کابوس واری را می گــذرانــم ،دربــاره
ماجرایی که او را به مخمصه ترسناکی انداخته
است ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
قاسم آباد مشهد گفت :تازه وارد بیستمین بهار
زندگی ام شده بودم که «فرزانه» مرا به جشن
تولدش دعوت کرد .با فرزانه از دوران دبیرستان
دوست بودم به طوری که با هم خیلی صمیمی
شدیم و ساعات زیادی را با یکدیگر می گذراندیم
ولی روزگــار به گونه ای رقم خورد که او بعد از
پایان تحصیالت دوران دبیرستان ،وارد دانشگاه
شد اما من در هیچ رشته ای پذیرفته نشدم به
همین دلیل فاصله بین من و فرزانه زیادتر شد و
ما خیلی کم همدیگر را مالقات می کردیم تا این
که روزی با تماس تلفنی فرزانه به جشن تولدش
دعوت شدم که در باغ ویالی بزرگ پدرش برگزار
میشد .از این که بعد از مدت ها ساعاتی را با
دوســت صمیمی گذشته ام می گــذرانــدم ،در
پوست خــودم نمی گنجیدم .خالصه آن شب
دسته گل زیبایی گرفتم و به باغ ویــای آن ها
رفتم .به جز من تعداد دیگری از دوستان دوران
دبیرستان هم آن جا بودند به طوری که از دیدن
آن ها و فرزانه آن قدر ذوق زده شدم که حال
خودم را نمی فهمیدم .درحالی که خدمتکار پدر
فرزانه از مهمانان پذیرایی می کرد ،فرزانه با در
دست داشتن سینی آب میوه و قطعات بریده شده
کیک به سراغ ما آمد.
من هم با همان شوخی های دوران دبیرستان با
گوشه و کنایه جمالتی می گفتم که موجب خنده
دوستانم شود و در پایان اضافه کردم رنگ آب
میوه هایت ما را بیهوش می کند .اگرچه زمانی
که لب به آب میوه زدم احساس کردم درون آن
مشروبات الکلی باشد چرا که طعم زننده ای
داشت اما غرورم اجازه نداد ادای دختران عقب
افتاده را دربیاورم و از خوردن آب میوه صرف نظر
کنم .نمی خواستم نزد دوستانم کم بیاورم به
همین دلیل لیوان آب میوه را سرکشیدم.
خالصه وقتی مهمانی به پایان رسید ،شب
از نیمه گذشته بــود .درهمین هنگام فرزانه
سوئیچ خــودروی خارجی گــران قیمت پدرش
را برداشت و از من و دو نفر از دوستان دوران
دبیرستانمان خواست تا برای تفریح به اطراف
طرقبه برویم .او به دلیل خلوت بودن مسیر به
طور وحشتناکی رانندگی می کرد و با خودرو
حرکات مارپیچ انجام می داد .در همین هنگام
بود که ناگهان گشت پلیس راهور از دورنمایان
شد و قصد داشت خودروی ما را متوقف کند که
فرزانه خــودرو را در تاریکی شب متوقف کرد و
خودش درون یکی از کوچه ها پا به فرار گذاشت
ولی زمانی که ماموران متوجه حالت غیرطبیعی
ما شدند ما را تحویل کالنتری دادنــد .خالصه
نیروهای انتظامی من و دو دوست دیگرم را برای
انجام آزمایش الکل به پزشکی قانونی معرفی
کردند که در نتیجه وجــود الکل در خون من و
دوستانم به اثبات رسید.
بعد از آن هم پدر فرزانه مسیر قانونی را برای
آزادی خودرو طی کرد و دخترش را تحویل پلیس
داد .حاال در حالی که پنج سال از آن ماجرا می
گذرد و هنوز هیچ حکمی را اجرا نکرده اند اما
همواره ترس دارم و کابوس وار زندگی می کنم.
با وجود این به درگاه خداوند توبه کرده ام و از
آن روز به بعد همواره مراقب هستم تا به خاطر
خودنمایی یــا غــرور جــوانــی دســت بــه اعمال
غیرشرعی نزنم و با دوستان ناباب معاشرت
نکنم که این گونه زندگی و آینده ام را به تباهی
بکشانند.
حاال هم به کالنتری آمــده ام تا مرا راهنمایی
کنید و...
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ
معطری (رئیس کالنتری قاسم آباد) اقدامات
مشاوره ای و بررسی راهکارهای قانونی برای
راهنمایی دختر جــوان در دایـــره مــددکــاری
اجتماعی آغاز شده است.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

حادثه در قاب

عکس :ایرنا

توکلی /رئیس پلیس فتای استان کرمان از کشف
بیش از  95درصــد جرایم سایبری در یک سال
گذشته در این استان خبرداد و گفت :بیشترین
جرم در این فضا ،مربوط به کالهبرداری های
اینترنتی اســت .به گــزارش خراسان ،سرهنگ
امین یــادگــارنــژاد افـــزود :در ایــن بــازه زمانی،
کالهبرداریاینترنتیبااختصاصباالتریندرصد
وقوع ۴۴ ،درصد از کل جرایم رایانه ای استان و
برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی
 ۲۲درصد ،مزاحمت اینترنتی ۱۱درصد ،هتک
حیثیت و نشر اکاذیب  ۱۰درصد و دیگر جرایم ۱۳
درصد را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :پلیس فتای کرمان با تولید و بهره
بــرداری از به روزترین نرم افزارها در راستای
استخراج ادلــه دیجیتال و تحقیقات علمی و
هوشمند جرایم سایبری ،مقابله با مجرمان و
ایجاد امنیت برای کاربران فضای مجازی تالش
می کند .نتیجه این حرکت آگاهانه و هوشمندانه
از حدود مهر ماه سال قبل تاکنون ،کشف بیش
از  ۹۵درصد جرایم سایبری بوده است .وی در
ادامه استفاده ابــزاری از شبکه های اجتماعی
برای تسویه حساب های شخصی و انتشار مطالب
و تصاویر خصوصی یا اهانت به یکدیگر در فضای
مجازی را از جمله دالیل وقوع جرم علیه اخالق
عمومی در فضای مجازی اعالم کرد.
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توکلی /تانکر حامل مواد سوختی بنزین در محور
بم -کرمان واژگــون و راننده آن کشته شد .در
این حادثه چرخش تانکر خودرو باعث لهشدگی
کامل اتاق کشنده خودرو شد.

