مرگ دو زائر زن ايران در آتش سوزي هتلي در نجف
وقوع آتش سوزي در هتلي در شهر نجف جان دو زائر استان مرکزي را گرفت.آقايي ،سرپرست دفتر برنامه ريزي و نظارت بر امور عتبات عاليات در گفتوگو با ايسنا ،با تاييد اين خبر اظهار کرد:
يکي از بانوان زائر نيز در بيمارستان بستري است.وي با بيان اينکه ظاهرا شب يكشنبه اتصال پرده به بخاري باعث آتش سوزي شده است ،افزود :اين زائران بههمراه کارواني خارج از پوشش حج
و زيارت به عتبات عاليات مشرف شده بودند.به گفته وي ،کال حدود  170مسافر از استان مرکزي در اين هتل اسکان داده شده بودند که سه نفر دچار حادثه جدي شدند.وي علت فوت دو زائر
را خفگي و علت بستري شدن يک زائر را مشکالت تنفسي عنوان کرد.آقايي بر لزوم توجه زائران به ثبت نام در کاروانهاي تحت پوشش سازمان حج و زيارت تاکيد کرد و افزود :ثبت نام در
کاروانهاي خارج از پوشش حج و زيارت که عموما به کيفيت و امنيت اين سفر توجه چنداني نميکنند باعث بروز چنين حوادثي ميشود.
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ايست قلبي راننده اتوبوس حادثه ساز شد

آدمکش نامرئی در شيراز قرباني گرفت

فرمانده انتظاميشيراز از فوت يك نفر بر اثر بي احتياطي در استفاده از وسايل گرمايشي خبر
داد.سرهنگ «دالور القاصي مهر» بيان كرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني
بر حادثه گاز گرفتگي يك نفر در يكي از محلههاي شهرستان شيراز ،بالفاصله تيمياز عوامل
انتظاميبه همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند.وي افزود :در بررسيهاي
صورت گرفته و گزارش پزشك قانوني ،مشخص شد كه يك نفر در منزلش براي گرم کردن
اتاقکي که در حال استراحت در آنجا بوده اقدام به روشن کردن اجاق گاز کرده كه به دليل
سهل انگاري دچار مسموميت شده و جان خود را از دست داده است.

رس��انههاي داخل��ي چي��ن از برخورد
زنجيرهاي  ۵۳خ��ودرو در جنوب غرب
اين کش��ور خبر دادند.به گزارش ايسنا،
بناب��ر اعالم پليس چي��ن در اين حادثه
که صبح روز دوشنبه در استان يوننان
اتفاق افتاد  ۵۳خودرو با يکديگر برخورد
کردند و چهار تن کشته شدند.همچنين
در جري��ان اين حادثه س��ه نفر مجروح
شدهاند.خبرگزاري ش��ينهوا اعالم کرد:
بررسيهاي اوليه حاکي از آن است که
لغزنده بودن جاده علت برخورد اين ۵۳
خودرو بوده است.
افزايش شمار مصدومان برخورد
قطار در آمريکا به  ۱۰۰نفر

بناب��ر اع�لام مقام��ات آمريکا ،ش��مار
مصدومان حادثه برخورد قطار مسافري
ب��ا قطار ب��اري در کاروليناي جنوبي به
 ۱۰۰نف��ر افزاي��ش يافت.ب��ه گزارش
ف��ارس ،بناب��ر اعالم مقام��ات آمريکا،
ش��مار مصدومان حادث��ه برخورد قطار
مس��افربري با قطار باري در کاروليناي
جنوبي به  100نفر افزايش يافت .در اين
حادثه که  2تن نيز کشته شدند ،چندين
واگن قطار مسافربري با  139سرنشين
و  8خدمه از ريل خارج ش��د.اين حادثه
در حدود ساعت  02:35به وقت محلي
در «لکس��ينگتون» ايال��ت کاروليناي
جنوبي به وقوع پيوس��ت و اداره آگاهي
منطقه لکسينگتون گزارش کرده است
که دس��ت کم يکي از قطارها از مسير
منحرف ش��ده اس��ت .به گفته مقامات
محل��ي ،دهها نفر از افراد داوطلب براي
کمک به صحنه حادثه آمدند؛ نيروهاي
امدادي نيز مسافران قطار را در يکي از
مدارس محلي اسکان دادهاند.
زلزله  6/1ريشتري تايوان
خسارت نداشت

زمين لرزهاي نس��بتا ش��ديد و کمعمق
يکش��نبه شب ساحل ش��رقي تايوان را
لرزاند اما تاکنون هيچ گزارش��ي مبني
بر خسارت احتمالي يا مصدوميت ناشي
از آن منتش��ر نش��ده اس��ت.به گزارش
ايس��نا ،طب��ق اع�لام س��ازمان زمين
شناس��ي اي��االت متحده ،کان��ون اين
زلزل��ه  ۶.۱ريش��تري در  ۱۴کيلومتري
شمال شرقي ش��هر هوالين و در عمق
آن  ۷.۸کيلومتري بوده است.س��ازمان
لرزه نگاري اي��ن جزيره در زمان وقوع
زلزله ،هفت پسلرزه را به ثبت رسانده
ک��ه قويترين آنها به ب��زرگاي  ۵.۸و
در عم��ق  ۱۶کيلومت��ري بوده اس��ت.
به گزارش آسوش��يتدپرس ،وقوع زمين
لرزهه��ا در تاي��وان راي��ج هس��تند اما
معموال خفيف بوده و خس��ارات زيادي
به بار نميآورد.
کشف اجساد  ۱۶مهاجر
در آبهاي مراکش

گارد س��احلي مراکش از کش��ف اجساد
 ۱۶مهاجر در آبهاي شمالي اين کشور
خب��ر داد.به گزارش ايس��نا ،بنابر اعالم
رسانههاي محلي ،گارد ساحلي مراکش
اجس��اد  ۱۶مهاجر را در آبهاي شمالي
اي��ن کش��ور در نزديکي منطق��ه مليله
پيدا کرده اس��ت.مليت يکي از قربانيان
مراکش��ي اعالم ش��د ه درحاليکه ديگر
قربانيان از منطقه آفريقاي سياه بودهاند.
در مي��ان قربانيان س��ه زن نيز بودهاند.
نيروه��اي يک کش��تي اس��پانيايي روز
ش��نبه اجساد قربانيان را که روي سطح
آب ش��ناور بودند پيدا کرده و موضوع را
به گارد س��احلي مراکش اطالع دادهاند.
رس��انههاي محلي اعالم کردند :به نظر
ميآي��د مهاجران قصد داش��تند خود را
به اروپا برس��انند اما قايقش��ان به دليل
وقوع طوفان غرق شد ه است.به گزارش
خبرگزاري ش��ينهوا ،در سالهاي اخير
گارد س��احلي مراکش با افزايش تعداد
مهاجراني روبرو بوده که قصد داشتهاند
خود را از آفريقا به اروپا برسانند اما دچار
حادثه ميشوند.

رئيس روابط عمومياتوبوسراني خراسان رضوي گفت :ايست قلبي راننده اتوبوس در خيابان
عبادي مشهد منجر به مصدوميت نوجوان  16ساله در ايستگاه اتوبوس شد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ؛ اتحادي گفت :اتفاقي در خيابان عبادي مشهد رخ داده که اتوبوسران پشت
فرمان ايست قلبي ميکند ،کنترل اتوبوس از دست وي خارج شده با سايبان ايستگاه و درخت
برخورد کرده و يک نوجوان  16ساله آسيب جزئي ميبيند.وي افزود :هماکنون راننده ،نوجوان و
يک خانم  50ساله در بيمارستان تحت مداوا هستند.طبق گفته رييس روابط عمومياتوبوسراني،
سرعت اتوبوس باال نبوده و هماکنون اتوبوسران در بخش احياست.

دستگيري  3آدم ربا
و يک سارق مسلح در جنوب کرمان

سرقت از طريق خريد تلفني

حوادث دور دنيا
برخورد زنجيرهاي  ۵۳خودرو
در جنوبغرب چين

حوادث در ايران

گ�روه حوادث :در پي تماسهاي متعدد
ش��هروندان با فوريتهاي پليسي۱۱۰
«گل آقا» که به صورت تلفني سفارش
کاال م��يداد و کاال را در مح��ل ق��رار
سرقت ميکرد ،دستگير شد.
ب��ه گزارش مهر ،از ح��دود دو ماه پيش
برخي از ش��هروندان در تماس با مرکز
فوريتهاي پليس��ي  ۱۱۰اعالم کردند
ک��ه ف��ردي با فروش��گاه آن��ان تماس
گرفته و س��فارش خريد لوازم خانگي را
داده و درخواس��ت کرده که اين لوازم به
آدرسش ارسال و در همان محل نسبت
به تسويه حس��اب اقدام شود ،اما در آن
محل مورد س��رقت از س��وي سارقان
قرارگرفته و س��فارش دهنده نيز ناپديد
شده است که بالفاصله تيمياز ماموران
کالنت��ري ۱۱۲ابوس��عيد رس��يدگي به
موضوع را در دس��تورکار خود قرار دادند.
در تحقيقات مأموران مشخص شد که
تماميمالباختگان به ش��يوههاي مشابه
مورد سرقت قرار گرفته بودند .آنها در اين
باره به مأموران پليس گفتند که سارقان
از طريق تماس تلفني با فروشگاههايشان
و ثبت س��فارش خريد اجناس مختلف
همچون کول��ر گازي ،جاروبرقي ،لوازم
خ��ودرو و ، ...از آن��ان ميخواس��تند که
اجناس را به وسيله آژانس يا وانت بار به

«گل آقا» به اتهام سرقت دستگير شد

متهم در بازجوييها اعتراف كرد


آدرس ارائه شده بفرستند.

ادعاي مالباختگان در اداره آگاهي


سارقان محل ارجاع کاال را درمحلهاي
ش��لوغ ،پرت��ردد و پرترافي��ک انتخاب
ميکردند تا امکان پ��ارک کردن براي
رانن��دگان خودروهاي حام��ل اجناس
وجود نداشته باشد و آنها بتوانند با همين
بهانه نقشه خود را اجرايي کنند.يکي از
مالباختگان در اين باره به مأموران پليس
گفت :راننده باتوجه به نبود جاي پارک

ب��ه ناچار ب��ا فرد س��فارش دهنده کاال
تماس گرفته و اع�لام کرده بود که در
موقعيت حض��ور دارد اما ج��اي پارک
نيس��ت که در واکنش به اين اظهارات
مته��م از او خواس��ته ب��ود ک��ه خودرو
را پايين ت��ر از محل پارک ک��رده و با
فاکتورها ب��راي پرداخت هزينه مراجعه
کن��د که با ترک خ��ودرو و رفتن راننده
به محل براي تحويل فاکتور به خريدار،
همدس��تان متهم سريعا به محل پارک

ملکي  ۵۰ :نفر از ميان دود و آتش نجات يافتند

آتشسوزي ساختمان  ۸طبقه در ميدان وليعصر

سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات
ايمني ش��هر تهران از آتش س��وزي در يک
س��اختمان اداري در خيابان وليعصر خبر داد.
سيد جالل ملکي در گفتوگو با ايسنا ،اظهار
کرد :س��اعت  10:06دوشنبه يک مورد آتش
س��وزي در ساختماني باالتر از ميدان وليعصر
به سامانه  125سازمان آتش نشاني شهرداري
تهران اعالم شد و پيرو تماس هموطنان سه
ايس��تگاه ب��ا امکانات کامل ب��ه محل حادثه
اعزام شدند.سخنگوي سازمان آتش نشاني و

ماجرايي پيش رفت که مالباختگان ديگر
شرح داده بودند و همين موضوع شک
مأم��وران را افزايش داد.با مراجعه وانت
ب��ار با بار لوازم خ��ودرو ،راننده خودرو با
س��فارش دهنده تماس گرفته و خودرو
را در گوش��هاي پرت مقابل يک مرکز
درماني رها کرد ،پس از آن متهم اصلي
به محل پارک خ��ودرو رفته و در حال
س��رقت بار خودرو بود که سريعا توسط
عوام��ل کالنتري دس��تگير و همراه با
شاکي به کالنتري انتقال داده شد.

خدمات ايمني ش��هر تهران با اشاره به اينکه
آتش س��وزي در يک ساختمان اداري هشت
طبقه رخ داده است ،افزود :اين ساختمان چهار
طبقه زير زمين داش��ت ک��ه در طبقه منهاي
چهار و در قس��مت اسناد آتش سوزي رخ داد
که باعث شد سيس��تمهاي اطفاي اتوماتيک
حريق س��اختمان فعال شود و به همين دليل
پودر زيادي که براي اطفاء استفاده ميشود در
ساختمان متراکم شد.وي افزود :تعداد زيادي
کارمن��د و ارب��اب رجوع در طبق��ات مختلف
س��اختمان محبوس شدند و آتش نشانان که
دو دقيقه پس از اعالم به محل رس��يده بودند
بي��ش از  50نفر را از س��اختمان خارج کردند
که از اين ميان يکي دو نفر دچار مش��کالت
تنفسي شده بودند و تحويل عوامل اورژانس
داده ش��دند.ملکي با اش��اره ب��ه اينکه بخش
ديگ��ري از نيروه��اي آتش نش��اني اقدام به
اطف��اي حريق کردند ،گفت :با توجه به اينکه
تراکم پودرها در ساختمان ديد را محدود کرده
بود آتش نشانان با اين حال توانستند خود را به
کانون حريق برسانند و آتش را مهار كنند .

خودرو رفته و با س��وء استفاده از غفلت
رانندگان اقالم س��فارش داده ش��ده را
ربوده و با وس��يلهاي ديگر به س��رعت
از محل متواري ش��دند.ماموران پليس
در ادامه اقدامات خود با بررس��ي شيوه
و ش��گرد سارقان و س��اعات سرقتها
و رصد اطالعاتي منطقه ،س��رانجام با
وانت ب��اري که يکي از س��فارشها را
حمل کرده بود ،روبه رو ش��دند و آن را
تحت نظر قرار دادن��د ،همه چيز مانند

مته��م که «گل آقا» نام داش��ت ،تحت
بازجوي��ي قرار گرفت��ه و با اس��تفاده از
اس��تنطاق فني و روش��هاي پليسي به
چندين مورد از س��رقت به همين روش
اعت��راف و دو نفر از همدس��تان خود را
نيز معرفي ک��رد و اقدامات قانوني براي
شناس��ايي و دس��تگيري آنان در دستور
کار قرار گرفت.سرهنگ صادق ضروني
رييس کالنتري  ۱۱۲ابوسعيد در گفتگو با
خبرنگار مهر با اشاره به اين مطلب گفت:
هشت تن از ش��کات در همان لحظات
ابتدايي دستگيري متهم شناسايي و براي
اعالم شکايت به کالنتري مراجعه کردند
و پرون��ده متهم نيز براي س��ير مراحل
قانوني به دادسراي ناحيه  ۱۱ارسال شد.

در محور «برازجان – بوشهر» رخ داد

 2کشته و يک مجروح نتيجه خواب آلودگي راننده تريلي

رئيس پليس راه اس��تان بوش��هر گفت :روزيكشنبه بر
اثر برخورد يک دس��تگاه تريلي ب��ا خودرو پرايد و يک
دستگاه ايس��وزو در محور «برازجان  -بوشهر»  ۲نفر
فوت و يک نفر مجروح شدند.به گزارش پايگاه خبري
پليس ،سرهنگ «پاپري» در اين باره عنوان داشت :در
اين حادثه خودرو سواري پرايد و ايسوزو به دليل نقص
فني يکي از خودروها در حاش��يه ج��اده اصلي متوقف
شده بودند و رانندگان اين  2خودرو در حال تعمير و راه
اندازي خودرو معيوب بودند.وي افزود :خودرو تريلي ،به
دليل خواب آلودگي راننده از مس��ير اصلي منحرف و با
خودرو ايسوزو و پرايد برخورد ميکند.رئيس پليس راه
اس��تان تصريح کرد :متاس��فانه در اين حادثه هر  ۲نفر
راننده پرايد و ايس��وزو ف��وت و همچنين راننده تريلي
مجروح که به مرکز درماني منتقل شده است.سرهنگ
پاپري خاطرنشان کرد :خستگي و خواب آلودگي راننده
تريلي علت وقوع اين حادثه بوده اس��ت .همچنين در
راس��تاي اخبار اين حوزه  ،بر اثر واژگوني س��واري پژو
 405در مح��ور فرعي «گوهر کوه» راننده خودرو فوت
و  2نفر از سرنش��ينان مجروح شدند.سرهنگ «کشواد
بهروزي زاده» در تشريح اين حادثه گفت :در پي اعالم
مرکز فوريتهاي پليسي  110مبني بر واژگوني سواري

پ��ژو 405در کيلومت��ر  70محور فرع��ي «گوهرکوه»
بالفاصله گشت تصادفات براي بررسي در محل حادثه
حاضر شد.وي افزود :در اين حادثه يک دستگاه سواري
پژو  405به علت عدم توجه به جلو راننده واژگون شده
،ك��ه بر اثر ش��دت ضربه وارده راننده ف��وت و  2تن از
سرنش��ينان آن مجروح و به بيمارس��تان منتقل شدند.
رئيس پليس راه ش��مال استان سيستان و بلوچستان با
اعالم دوطرفه بودن محورهاي شمال از رانندگاني که
قص��د تردد در اين محورها را دارند خواس��ت :در همه
حال توجه كامل به جلو را داشته و با رعايت حق تقدم
عبور،سفري ايمن براي خود و ديگران ،داشته باشند.

طی چند عمليات جداگانه توسط پليس مبارزه با مواد مخدر در چند استان صورت گرفت

كشف دهها كيلو افيون از سوداگران مرگ در جنوب كشور

گروه ح�وادث  :با تالش پليس دهها كيلو مواد مخدر
در جنوب كشور كشف شد و مجرمان حرفهاي روانه
زندان شدند
سردار عزيزاله ملکي فرمانده انتظامياستان هرمزگان
در گفت و گو با پايگاه خبري پليس گفت:در راستاي
مب��ارزه با موادمخ��در و برخورد با س��وداگران مرگ،
ماموران پليس مبارزه با موادمخدر اس��تان هرمزگان
ب��ا هم��کاري يگانه��اي انتظاميشهرس��تانهاي
«بندرعباس»« ،ميناب»« ،حاجي آباد» و»بندرخمير»با
انج��ام اقدامات اطالعاتي و اش��رافيت بر محورهاي
مواصالتي استان،طي روزهاي جمعه  ،شنبه و يكشنبه
 6مرحله عمليات پاکسازي اجرا کردند.وي با اشاره به
اينکه طي اين مدت947 ،کيلو انواع مواد مخدر شامل
 776کيل��و ترياک  167،کيلو حش��يش و  4کيلوگرم
هروئين کشف ش��د افزود 15 :دستگاه خودرو نيز در
اين زمينه توقيف شد.فرمانده انتظامياستان هرمزگان
خاطر نشان کرد 67 :متهم در اين زمينه دستگير شده
و پس از تش��کيل پرونده به مراج��ع قضائي معرفي
شدند.
کشف  ۴۸۳کيلو ترياک در درگيري با سوداگران

مرگ

دادس��تان عموميو انقالب شهرس��تان نيکشهر نيز
گفت :در درگيري مسلحانه با قاچاقچيان مواد مخدر
در نيکش��هر 483کيلوگرم ترياک از سوداگران مرگ
کشف شد.محسن گل محمدي با اشاره به کشف مواد
مخدر از نوع ترياک در شهرستان نيکشهر ،اظهار کرد:
در اين درگيري يک قبضه س�لاح کالشينکف نيز از
قاچاقچيان کش��ف شده و خودروي حامل مواد مخدر
نيز توقيف شد.

کشف  2تن و  111كيلو گرم انواع مواد مخدر در

چهارمحال و بختياري

ناكاميقاچاقچيان در انتقال  214كيلوگرم ترياك

در ني ريز

فرمان��ده انتظامياس��تان فارس ه��م از توقيف يك
دستگاه وانت پيكان و كشف  214كيلوگرم ترياك در
شهرستان ني ريز خبر داد.سردار احمد علي گودرزي
گفت :مأموران انتظاميشهرس��تان ني ريز با اقدامات
اطالعاتي و پليس��ي ،مح��ل ت��ردد قاچاقچيان مواد
مخدر توس��ط يك دستگاه وانت پيكان را در يكي از
محورهاي مواصالتي شناسايي و موضوع به صورت
ويژه در دستور كار خود قرار دادند.وي افزود :مأموران
ب��ا هماهنگي مقام قضائي به محل مورد نظر اعزام و
پس از ايس��ت و بازرسي و كنترل خودروهاي عبوري
به صورت محسوس و نامحسوس ،در نهايت خودرو
مورد نظر را شناس��ايي کردند.فرمانده انتظامياستان
فارس اظهار كرد :ماموران پس از مش��اهده خودروي
قاچاقچيان دستور ايست صادر کردند كه راننده خودرو
بدون توجه به فرمان پليس اقدام به فرار كرد.اين مقام

انتظاميخاطر نشان كرد :پس از طي مسافتي تعقيب
و گري��ز ،قاچاقچيان كه عرص��ه را بر خود تنگ ديده
بودند با استفاده از كوهستاني بودن منطقه و تاريكي
هوا اقدام به فرار كردند.

زوج قاچاقچ�ي در شهرس�تان مالي�ر دس�تگير

شدند

همچنين دادستان عموميو انقالب شهرستان مالير
با اش��اره به ورود مدعي العموم به کشف مواد مخدر
در شهرستان مالير از دس��تگيري زوج قاچاقچي در
اين شهرس��تان خبر داد .س��عيد احمديفر دادستان
عموميو انقالب شهرس��تان مالير از کش��ف حدود
 ۲۸کيلو ترياک در اين شهرس��تان خبر داد.دادستان
عموميو انقالب شهرس��تان مالير با بيان اينکه مواد
مخدر متعلق به يک زوج و از يک خودروي س��واري
کشف ش��ده اس��ت ،گفت :در حال حاضر هر دو نفر
دستگير و بازداشت و با نظر بازپرس و بازداشت موقت
روانه زندان شدند.

سردار «غالمعباس غالمزاده» فرمانده انتظامياستان
چهارمحال و بختياري هم در اين راستا گفت :از ابتداي
سال جاري تاكنون ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر
فرماندهي انتظامياستان چهارمحال و بختياري موفق
به كش��ف  2تن و  111کيلوگرم مواد مخدر در استان
ش��دند که يک تن و  831کيلوگرم از اين کشفيات از
نوع ترياک بوده اس��ت.وي از اجراي  447طرح پاک
س��ازي نقاط آلوده در س��ال جاري خب��ر داد و گفت:
در اين م��دت يک هزار و  664طرح مب��ارزه با مواد
مخدر در محورهاي مواصالتي استان اجرا شده است.
غالمزاده با بيان اينکه طرحهاي کنترل در محورهاي
مواصالتي و ايس��ت و بازرس��ي موقت در محورهاي
اصلي از س��مت جنوب و شرق به داخل استان انجام
ميش��ود ،اظهار ک��رد 78 :درصد کش��فيات در اين
طرحها صورت گرفته است.فرمانده انتظامياستان از
دستگيري  2هزار و  438نفر در  10ماهه سال جاري
در استان خبر داد و گفت :از اين تعداد  590نفر خرده
فروش و  823نفر معتاد و مابقي از فروشندگان و دست
اندرکاران توزيع مواد مخدر بودند.س��ردار غالمزاده از
متالش��ي شدن  31باند تهيه و توزيع مواد مخدر خبر
داد و افزود :اجراي طرحهاي پاک س��ازي در مناطق
آلوده در ايجاد ناامني براي معتادان و فروشندگان موثر
بوده و شکل و محيط منطقه را تغيير داده و طي اين
م��دت يک هزار و  460خودرو نيز از قاچاقچيان مواد
مخدر توقيف شده است.

فرمانده انتظاميشهرستان عنبرآباد گفت:
در طرح پاکس��ازي پليس،س��ه آدم ربا و
يک س��ارق مسلح شناس��ايي و دستگير
شدند.به گزارش ميزان،سرهنگ محمود
بيدش��کي گفت :در راستاي ارتقاء امنيت
عموميجامعه ،طرح برخورد با متخلفان و
اف��راد فرصت طلبي که با ايجاد مزاحمت
ب��راي م��ردم در جامعه موج��ب اختالل
در امني��ت ميش��وند در مناط��ق آلوده و
جرم خير ش��هر عنبرآباد به اجرا گذاشته
ش��د.فرمانده انتظاميعنبرآباد با اشاره به
فعاليته��اي اجتماعي ک��ه در اين طرح
انجام گرفت ،اظهار داشت :بنرهايي در ۴
نقطه از مناطق حاشيه نشين و جرم خيز
ش��هر با محوريت کنترل خش��م و دانش
عموميمردم براي پيش��گيري از جرايم و
آسيبهاي اجتماعي نصب شد.وي ادامه
داد :هشدارهاي آموزشي در قالب بروشور
و همچنين برگزاري  ۱۱کالس آموزشي
با دعوت از اس��اتيد مجرب و روحانيان در
مدارس و مس��اجد به جامع��ه هدف ارائه
شد.بيدش��کي با اشاره به کشف  ۲۲فقره
سرقت و کش��ف  ۲فقره کالهبرداري در
اي��ن طرح گفت ۳ :آدم ربا ۱۲ ،س��ارق و
يک س��ارق مس��لح دستگير ش��دند.وي
انهدام  ۲باند احش��ام و س��رقت منزل و
کش��ف  ۶هزار و  ۸۰۰ليتر سوخت قاچاق
را از ديگر دستاوردهاي اين طرح برشمرد؛
در اين عملي��ات  ۲۵محل تهيه و توزيع
موادمخدر شناسايي و  ۱۵معتاد ،قاچاقچي
و خرده فروش مواد دستگير شدند.
کشف  32هزار ليتر سوخت قاچاق
در سيب و سوران

فرمان��ده انتظاميشهرس��تان «س��يب و
سوران» از کش��ف  32هزار ليتر سوخت
قاچاق از  2دس��تگاه تريلر کشنده در اين
شهرس��تان خبر داد.سرهنگ «حيدر حق
جوي��ان» در گفت و گو ب��ا پايگاه خبري
پلي��س ،در تش��ريح اين خب��ر گفت :در
راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،ماموران انتظاميشهرستان «سيب
و س��وران» هن��گام کنت��رل خودروهاي
عب��وري در محوره��اي مواصالتي به 2
دستگاه تريلر کشنده مشکوک شده و آنها
را به منظور بررسي بيشتر متوقف کردند.
اين مقام انتظاميبا بي��ان اينکه ماموران
در بازرس��ي از اين خودروها  32هزار ليتر
گازوئيل قاچاق را کش��ف کردند ،تصريح
کرد :در اين زمينه  2قاچاقچي دس��تگير
و پس از تشکيل پرونده مقدماتي تحويل
مراجع قضائي شدند.
فرمانده انتظاميشهرستان سيب و سوران
در خاتمه با تاکيد بر اس��تمرار طرحهاي
عمليات��ي مبارزه ب��ا قاچاق س��وخت به
صورت برنامه ريزي ش��ده در تمام نقاط
شهرس��تان ،خاطر نش��ان کرد :ماموران
انتظامياي��ن فرمانده��ي با تم��ام توان
خود ب��ا ه��دف جلوگيري از ه��در رفت
س��رمايههاي ملي تالش ميکنند عرصه
را ب��ر قاچاقچيان تن��گ و آرامش آنان را
سلب کنند.
ورود مدعي العموم به مرگ
کودک  ۲ساله در درمانگاه فرديس

دادس��تان عموميو انقالب شهرس��تان
فردي��س در رابطه ب��ا علت فوت کودک
 ۲س��اله در درمانگاه اظه��ار کرد :منتظر
نظ��ر تنه��ا مرجع تخصصي تش��خيص
پزش��کي يعني س��ازمان پزشکي قانوني
هستيم.جهانش��اهلو در گفتوگو ميزان
در رابطه با علت فوت کودک  ۲س��اله در
درمانگاه اظهار کرد :منتظر نظر سازمان
پزش��کي قانوني در اين زمينه هس��تيم.
وي توضي��ح داد :پس از اص��رار خانواده
به عوامل درمانگاه جهت درمان س��ريع
فرزندش��ان؛ به ک��ودک امپول��ي تزريق
ميشود و پس از مدتي حال کودک بهتر
نميش��ود و خانواده دوب��اره براي درمان
اقدام ميکنند که در راه بازگشت دوباره،
متاس��فانه کودک فوت ميکند.دادستان
فرديس تاکيد کرد :اگ��ر عوامل درماني
در درم��ان کودک کوتاهي کرده باش��ند
برخورد قضايي ص��ورت خواهد گرفت و
منتظر تنها مرجع تخصصي تش��خيص
پزش��کي يعني س��ازمان پزشکي قانوني
و نظام پزش��کي هس��تيم.گفتني است،
مدير نظارت و اعتباربخش��ي امور درمان
دانش��گاه علوم پزش��کي البرز از تشکيل
تيم نظ��ارت و ورود تيم بازرس��ي براي
بررس��ي موض��وع مرگ ي��ک کودک ۲
ساله در يکي از درمانگاههاي شهرستان
فرديس در استان البرز خبر داده است.

